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VAN DE REDACTIE
01
02

Tot in september!
Deze editie van Sjoenke is het laatste
nummer van het seizoen 2003-2004. De
zomervakantie staat voor de deur en de
redactieleden van jouw gemeenschapskrant nemen een rustpauze. Even maar,
want rond 15 september mag je het volgende nummer in de bus verwachten. Het
feit dat de redactie met vakantie gaat,
betekent niet dat we twee maanden
stilzitten, want een nieuwe rubriek wordt
volop voorbereid. Wat het wordt, blijft
nog even een verrassing.
In dit nummer van Sjoenke wordt in de
rubriek ‘Uit goede bron’ aandacht besteed
aan de huisvuilverwerking in onze gemeente. Het blijkt dat de invoering van
het containerpark vooral invloed heeft op
het meer bewust sorteren van de afval
waardoor onze afvalberg milieuvriendelijker wordt verwerkt. ‘Uit de gemeente’
besteedt aandacht aan de scholengemeenschap van de Nederlandstalige en de
Franstalige gemeenteschool.
De Cultuurraad brengt een verslag over de
zeepkistenrace van zondag 9 mei. Een
originele activiteit die heel wat volk op de
been bracht en die zeker voor herhaling
vatbaar is. Verder wordt ‘Open Tuinen’ van
zondag 13 juni aangekondigd. Op die dag
kan je tussen 11u en 18u van op drie
plaatsen vertrekken voor een boeiende
ontdekkingstocht door een aantal tuinen
van zowel Nederlandstalige als Franstalige
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inwoners van Linkebeek.
Het gemeenschapscentrum de Moelie blikt
vooruit naar het volgende seizoen en
geeft een overzicht van de podiumprogrammering. Neem alvast jouw agenda bij
de hand.
Belangrijk nieuws is er ook te melden
vanuit het café van de Moelie. Guy en
Linda gaven onlangs, omwille van gezondheidsredenen, hun ontslag als conciërge/
caféuitbaters van het centrum. Zij blijven
nog in dienst tot eind september.
De redactie dankt Guy en Linda voor hun
inzet in de Moelie en hun betrokkenheid
bij het gemeenschapsleven van Linkebeek.
We wensen hen het allerbeste voor de
toekomst. In dit nummer vind je een
vacature voor de aanwerving van een
nieuwe conciërge/uitbater.
In het verenigingsnieuws brengt JeuLink
verslag uit over het petanquetornooi dat
gespeeld werd tegen de KBG. Survivalrunteam Teek-It-Iezie heeft zoals steeds heel
wat te vertellen over de avonturen die het
de voorbije maand heeft beleefd. Op de
Gordel van 5 september bouwt Teek-ItIezie een ‘survivalrun-dorp’ op de weiden
van de Moelie en de pastorie. Ook hierover
lees je meer in dit nummer.
Tot slot wenst de redactie alle lezers een
warme, zonnige zomer toe en een deugddoende vakantie. Tot in september!

UIT DE GEMEENTE
03

Vernieuwde speelpleintjes en
een scholengemeenschap
Uit de gemeenteraad van 24 mei
Aangezien de zitting van de maand mei
later plaatsvond dan gepland, kunnen wij
deze keer geen volledig verslag geven, maar
wel een overzicht van de punten die
geagendeerd stonden.
> Om de veiligheid in de schoolgebouwen
te verhogen, moet de gemeenteraad de
plaatsing van een alarm- en detectiesysteem voor brand en gas goedkeuren. De
kosten voor levering en plaatsing hiervan
worden op 19.000 euro geraamd. Hierbij
komt jaarlijks nog bijna 2.000 euro voor
onderhoud en het interventiecontract via
een bewakingscentrale bij. De alarminstallatie tegen inbraak werd vorig jaar aangepast en uitgebreid.
> De verbetering en herstelling van de
diverse speelpleintjes in de gemeente en
het reglementair maken van de speeltuigen
werd in drie stappen geprogrammeerd. In
2002 en 2003 werd er hiervoor een bedrag
van ongeveer 87.000 euro geïnvesteerd en
nu nog eens ruim 20.000 euro. Deze keer
worden de toestellen in het domein Linkebeeksport (vroegere Justisport) en het
Hess-de-Lilezpark vernieuwd en gebeuren
er kleine onderhoudswerken aan de speelpleinen van de Hoeve ’t Holleken, het
Bremhof en de Esselaar.
> De gemeenteraad moet vervolgens de
overeenkomst voor de vorming van een
scholengemeenschap voor de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenteschool
goedkeuren.

Scholengemeenschappen zijn in het hoger
en secundair onderwijs reeds langer een feit.
Momenteel worden ze ook uitgetest in het
basisonderwijs. Het is de bedoeling om dit
vanaf september 2005 in te burgeren.
Scholengemeenschappen leiden tot een
bestuurlijke schaalvergroting en kunnen
bijdragen tot een efﬁciënter beheer en
gebruik van de beschikbare middelen van de
afzonderlijke basisscholen. Zo kunnen er
binnen een scholengemeenschap bijvoorbeeld betere afspraken gemaakt worden over
het personeelsbeleid, het aankoopbeleid, de
zorgverbreding voor leerlingen met leerproblemen, het overdragen van lestijden. Iedere
school blijft wel haar eigen pedagogisch
project en identiteit behouden.
Elke scholengemeenschap moet zowel
kleuteronderwijs als lager onderwijs bevatten en moet minstens 900 leerlingen tellen
zodat intergemeentelijke samenwerkingsakkoorden zijn toegelaten. Aangezien het
momenteel gaat om een proefproject geldt
de voorgestelde overeenkomt slechts voor
het komende schooljaar. Gezien de speciﬁeke situatie van de faciliteitengemeenten
wordt een scholengemeenschap met de
gemeenten Drogenbos, Kraainem, SintGenesius-Rode, Wezembeek-Oppem en
Linkebeek voorgesteld. Voor onze gemeente
zal Schepen voor Onderwijs Marc De Neef
als effectief lid in het beheerscomité
zetelen en wordt Schepen Francine ColletVandersmissen als plaatsvervangend lid
door de meerderheid voorgedragen. De

Nederlandstalige scholengemeenschap
krijgt de benaming Rand-NL en de Franstalige Rand-FR.
> Het gemeentebestuur wil, net zoals twee
jaar geleden, op 20 en 21 juni in de Perckhoeve en omgeving de Linkebeekse
Feesten organiseren. Voor de animatie,
inrichting en uitrusting, publiciteit,
verzekeringen en maaltijden werd er in de
begroting van dit jaar een budget ingeschreven. De uitgaven zijn geraamd op
ongeveer 21.000 euro en de ontvangsten
op 10.000 euro. De gemeenteraad moet zijn
goedkeuring voor de organisatie van deze
feesten geven. Vorig jaar was er hierover
tussen meerderheid en oppositie nogal wat
commotie ontstaan aangezien het geld niet
uitdrukkelijk in de begroting was ingeschreven en de feesten afsloten met een
verlies van ongeveer 11.500 euro; een
verlies waarmee nu blijkbaar reeds rekening
wordt gehouden.
> Een gespecialiseerd studiebureau (Iris
Consulting) is momenteel bezig met de
opstelling van het gemeentelijk structuurplan. De startnota wordt ter kennisneming aan de gemeenteraad voorgelegd.
Deze uitgebreide startnota kwam tot stand
na overleg met de technische werkgroep en
de stuurgroep waarin vrijwilligers zetelen
uit enkele sociaal-culturele verenigingen en
instellingen van de gemeente. In het
septembernummer gaan we dieper op dit
werkdocument in.

Speelpleintjes worden vernieuwd.

Alarmsysteem in schoolgebouwen.

Linkebeekse Feesten in Perckhoeve.
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Uit goede bron
Huisvuilverwerking
Het verwerken van het huisvuil wordt voor
gemeentebesturen een steeds belangrijkere uitgavenpost. De afvalberg blijft
maar groeien zodat selecteren een dwingende opdracht wordt. Uit onderzoek
blijkt dat ons land hierop zeer goed
scoort. De gemeente Linkebeek heeft lang
de boot afgehouden en verwende zijn
inwoners door het gratis ophalen van afval
en dan nog wel in eender welke verpakking, wat niet onmiddellijk aanzette tot
een beperking van de afval. Voor de
inwoners was het ongetwijfeld een goedkope oplossing. Dat was het zeker niet
voor de gemeenteﬁnanciën.
De inzameling van klein gevaarlijk afval
(KGA) was een eerste initiatief in de
goede richting, nu goed 10 jaar terug.

Intussen is er FostPlus, die in onze gemeente vanaf 1999 voor de ophaling van
PMD-afval en glas instaat via de welbekende blauwe zakken en groene glasbollen. De grote sprong voorwaarts was de
installatie van het containerpark, dat in
mei 2000 operationeel werd. Op topdagen
deponeren er meer dan 100 inwoners
afval, wat wijst op de noodzaak van
een dergelijke voorziening.
De uitbating van een containerpark heeft
natuurlijk een belangrijk kostenplaatje,
maar de kosten voor huisvuilverwerking
blijken hierdoor toch niet spectaculair te
zijn gestegen. Zonder containerpark kostte
de huisvuilophaling en -verwerking in
1999 263.000 euro. Door de verkoop van
vuilniszakken recupereerde de gemeente
ongeveer 100.000 euro, zodat de kostprijs

Ter informatie een overzicht van de selectieve ophalingen van
vorig jaar:
1) Opgehaald huisvuil en afval
a) Gewoon restafval (grijze zakken):
Gemiddeld 60 ton per maand
Jaartotaal: 721 ton
Gemiddeld 154 kg per inwoner
Kostprijs ophaling: 40.500 euro
Kostprijs verbranding: 79.500 euro
De daling van het restafval is opvallend in vergelijking met vijf
jaar geleden. Toen werd er nog 1.050 ton opgehaald en bedroeg
het gemiddelde afval per inwoner nog 224 kg. Deze daling wijst
erop dat de Linkebeekenaren belangrijke inspanningen doen om
hun huisvuil te sorteren.
b) Grof huisvuil
Jaartotaal: 160 ton voor 4 ophalingen (218 ton in 1999)
Gemiddeld 34 kg per inwoner
Kostprijs: 39.000 euro
c) PMD
Jaartotaal: 70 ton (57 ton in 1999)
Gemiddeld 15 kg per inwoner
Ophaling en verwerking via Fost Plus
d) Glas (glasbollen)
Jaartotaal: 144 ton (125 ton in 1999)
Gemiddeld 31 kg per inwoner
Ophaling en verwerking via Fost Plus
e) Papier en Karton
Jaartotaal: 222 ton (296 ton in 1999)
Gemiddeld 47 kg per inwoner
Kostprijs: 14.400 euro
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voor de gemeentekas 163.000 euro was.
Voor 2003 ziet de rekening voor huisvuil er
als volgt uit. De huisvuilophaling en
–verwerking kostte 247.000 euro; de
werking van het containerpark ongeveer
50.000 euro. De verkoop van vuilniszakken
bracht 102.000 euro op, wat in 2003
neerkwam op een kostprijs van 195.000
euro. Hieruit blijkt dat het containerpark
momenteel tot een meerkost van ongeveer
32.000 euro heeft geleid, wat zeker niet
buitensporig is rekening houdend met de
milieuvriendelijke opdracht van deze
politiek. Belangrijk is dat op het containerpark alles zo goed als gratis afgezet
kan worden, wat in het overgrote deel van
de andere gemeenten niet het geval is.
Het is trouwens de vraag of dit in de
toekomst zo kan blijven.

f) Klein gevaarlijk afval
Jaartotaal: 8,350 ton (7,6 ton in 1999)
Kostprijs: 9.260 euro
g) Groenten en Fruitafval (GFT)
Jaartotaal: 67 ton (43 ton in1999)
Kostprijs: 25.500 euro
Op uitzondering van papier en karton wordt er duidelijk beter
geselecteerd dan in 1999. Papier en karton worden wellicht ook
veel in het containerpark gedeponeerd. Glas gaat voornamelijk
naar de groene glasbollen. Er staat een container in het gemeentelijk depot, de school en de Hoeve ’t Holleken, wat vorig
jaar bijna 40.000 euro heeft gekost. In 2003 bedroeg de totale
prijs voor het opgehaald afval 247.000 euro.
2) Verzameld afval via het containerpark
jaartotaal
verwerkingskosten
Bouwafval
131 ton
2.370 euro
Oud ijzer
20 ton
500 euro
Grof huisvuil
125 ton
19.200euro
Groenafval
200 ton
10.850 euro
Hout
5,7 ton
480 euro
Wortels, stronken
5,5 ton
480 euro
Papier en karton
75 ton
via Fost-Plus
PMD
5 ton
via Fost-Plus
Totale hoeveelheid afval 567 ton
Totale kostprijs voor het containerpark:
Huurprijs van de containers: 2.660 euro
Administratieve kosten en BTW: 14.000 euro
Transport en verwerking: 34.000 euro
Totale prijs: ongeveer 50.000 euro
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Een plotse inhaalbeweging bij de openbare werken.

De Linkebeekenaren zamelen hun afval steeds selectiever in.

Heeft het gemeentebestuur iets te bewijzen?

Uitbreiding gemeenteschool
In het aprilnummer schreven we dat de geplande uitbreiding
van de gemeentescholen misschien kon gebeuren door de
aankoop van een nabijgelegen vrijgekomen privé-woning. Op
die manier zou de bouw van nieuwe lokalen op de grens tussen
de pastorijtuin en de ingang van de school overbodig worden.
Na een inspectiebezoek van de Dienst voor Gebouwen (DIGO),
de dienst die ondermeer instaat voor de subsidiëring van
schoolgebouwen in het Vlaams Gewest, is gebleken dat deze
woning hiervoor niet in aanmerking komt. De plannen voor de
nieuwbouw blijven dus bestaan. Hiervoor heeft de kerkfabriek
intussen het licht op groen gezet.
Loslopende honden
De redactie van Sjoenke ontving het relaas van een echtpaar
wiens hondje op het Holleken werd aangevallen door een
agressieve hond. Volgens deze personen zou die grote hond
regelmatig loslopen en zijn de eigenaars onbekend. Het hondje
werd zwaar toegetakeld, maar kon nog net op tijd gered worden. Het echtpaar wil via deze weg een oproep doen om het
gemeentelijk reglement betreffende honden stipt na te leven.
Vorig jaar werd dat reglement strenger gemaakt door te stellen
dat honden op de openbare weg of op andermans grondgebied
(park, speelplein, bos, winkels...) steeds aan de leiband moeten. Honden kunnen immers onverwachts reageren op geluiden,
voorbijgangers of dieren en zo andere dieren of zelfs mensen
aanvallen en verwonden.

Openbare Werken
De twee ambtenaren van de Technische Dienst worden overstelpt met werk. Tot overmaat van ramp loopt de aanwerving
van een aanvullende kracht niet van een leien dakje. Een eerste
oproep leverde slechts één kandidaat op die ongemotiveerd op
het examen verscheen.
Aangezien de bestuursperiode 2001-2006 stilaan maar zeker
vordert, wil het gemeentebestuur absoluut laten zien dat er iets
gerealiseerd werd op het vlak van de openbare werken. Momenteel zijn verschillende dossiers in voorbereiding. De belangrijkste realisatie sedert 2001, de vernieuwing van de Van Dormaelstraat, was uit pure nood en maakte eigenlijk geen deel uit van
de geplande werken. Vandaar dat onze brave ambtenaren momenteel zeer druk in de weer zijn. De herstelling van de drie
trappen in het dorpscentrum, de vernieuwing van de Molenstraat, de vernieuwing van de Stationsstraat en een deel van de
Dapperensquare, de derde fase van de Hollebeekstraat, de
aanpassing van het pas aangekochte gebouw op de Dapperensquare als uitbreiding van het gemeentehuis en de aanpassingswerken van het gemeentehuis zelf. Een betere spreiding
ware wenselijker geweest, zeker voor zo’n kleine gemeente als
de onze. Over de noodzakelijke verbouwingen aan het gemeentehuis werden nog altijd geen beslissingen genomen. De opdracht van het studiebureau dat was ingeschakeld en al verschillende voorstellen formuleerde, werd voorlopig stilgelegd.
Hun eerste voorstellen werden door het schepencollege telkens
van tafel geveegd als zijnde ‘te duur’. Intussen blijven de
administratieve diensten krap en oncomfortabel behuisd. Dit
zal enkel maar erger worden als de personeelsuitbreiding een
feit wordt.
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Zeepkisten, scherpe bochten
en pitspoezen
(of was het omgekeerd?)

Wat een dag. Wat een dag! Op zondag
9 mei leek een stukje Linkebeek heel erg
op het Formule 1-stratencircuit van
Monaco. Om 8 u ’s morgens ontstond er
een grote bedrijvigheid in de Van Dormaelstraat en op de parking van de Moelie. Er werd gesleurd met nadarafsluitingen, grote balen stro aangevoerd en
partytentjes opgetrokken, geluidsmateriaal opgehangen, tafels en stoelen naar
buiten gezeuld, de hamburgerstand ingericht… En dat alles in een koortsachtige
stemming. Er stond immers wat te gebeuren in Linkebeek!
De eerste zeepkistenrace van de Cultuurraad van Linkebeek werd voorbereid. Liefst
16 bolides waren ingeschreven. Geleidelijk
aan kwamen de eerste zeepkisten toe en
zochten de eigenaars hun pitsstand op.
Plots verscheen er een heuse vrachtwagen. Deze nam plaats in het midden van
de parking. Vlak voor de start van de
testritten werd deze vrachtwagen gehuld
in een rookgordijn. Er weerklonk muziek
en de laaddeur werd neergelaten. Groot
was de verbazing van het aanwezige
publiek toen plots uit de nevel een prachtige bolide te voorschijn kwam die met
een sierlijke bocht zijn plaats innam op de
SJOENKE I jaargang 44, nr 257 juni 2004

pitlane. De verbazing werd nog groter
toen bleek dat de piloten Werner en Serge
langs de onderkant uit hun racewagen
kropen.
Rond 10u was alles klaar voor de testritten. De jury, bestaande uit Eric (voorzitter), Marleen, Pascale, Gino en Mark,
keurde eerst alle bolides en maande enkele
piloten aan om nog snel enige aanpassingen uit te voeren. Rond 10u30 vertrokken
de zeepkisten één voor één voor de ‘remtest’. Het kwam erop neer dat zij, na
100 meter bollen en snelheid maken,
moesten bewijzen dat zij over een afstand
van 6 meter tot stilstand konden komen.
Alle zeepkisten slaagden in deze test en
bijgevolg konden de chronoritten aanvangen. Onze fotograaf van dienst, JeanPierre Declercq, nam juist voor de start
van iedere deelnemer een foto. Deze foto’s
werden tijdens de race vergroot en geplastiﬁceerd. De ene na de andere zeepkist
werd in gang geduwd om in een zo kort
mogelijke tijd het hele parcours, dat liep
van aan de ingang van de parking van de
Moelie tot aan het einde van de Van
Lishoutstraat, af te leggen. Al snel werd
duidelijk dat de bestuurders een juiste mix
moesten zoeken tussen snelheid maken en

behouden en tijdig afremmen om niet uit
de bochten te vliegen. De zeepkist van
Chiro Sjoen verdween haast in een voortuin maar werd op het allerlaatste moment
nog op de baan gehouden. Een andere
deelnemer miste de bocht tussen de Van
Dormaelstraat en de Van Lishoutstraat en
kwam in volle vaart in de strobalen terecht. Verder kwamen alle bolides zonder
noemenswaardige schade aan de ﬁnish. Op
basis van de gereden tijden, werden de
piloten in verschillende poules ingedeeld.
Ondertussen was het middag en werd de
hamburgertent geplunderd. In een mum
van tijd was alles uitverkocht. Terwijl de
piloten nog naarstig sleutelden aan hun
wagens, genoot het publiek van een frisse
pint. Steeds meer mensen stroomden toe
en toen om 14u de eigenlijke race aanving, werden er 350 supporters geteld.
Ook doken er plots een tiental pitspoezen
op om de chauffeurs alvast wat op te
warmen voor de ﬁnale slag.
Per twee zeepkisten werd er tegen elkaar
gereden. De baancommissarissen hadden
hun handen vol om de races in alle veiligheid te laten verlopen. Gelukkig waren zij
uitgerust met walkie-talkies zodat zij alle
gegevens snel konden doorgeven.
Christopher hield de klassering bij en
deelde de winnaars en de verliezers
opnieuw in poules in. Jan ontpopte zich
inmiddels tot een geboren commentator.
Via de luidsprekers kon het publiek, dat
over het parcours verspreid stond, de
startprocedure van elke race volgen en
werden de tussenstanden omgeroepen.
Hierdoor ontstond er een echte Formule 1
sfeer.
Alle deelnemers legden uiteindelijk drie
keer het parcours af. De ene zeepkist
doorstond deze belasting al beter dan de
andere. Uiteindelijk schoten er twee teams
over die de ﬁnale zouden rijden. De bolide
van Chiro Sjoen nam het op tegen het
wegmonster van Teek-It-Iezie. De jury
besliste dat de ﬁnale uit drie races zou
bestaan. De spanning was te snijden.
Tijdens de eerste race kwam Chiro Sjoen
het beste weg. De bolide van Teek-It-Iezie
volgde aanvankelijk goed, maar moest na
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Adieu Kapel Holleken

de tweede chicane toch lossen. 1-0 voor
Chiro Sjoen. De tweede race kwam Chiro
Sjoen opnieuw als eerste weg, maar een
stuurfout werd hen fataal. Teek-It Iezie
nam de leiding over en stond deze niet
meer af. Een derde en laatste race moest
uitsluitsel geven over wie uiteindelijk de
grote winnaar van deze eerste zeepkistenrace zou worden.
Opnieuw was de kist van Chiro Sjoen de
beste starter. In elkaars kielzog werd het
eerste deel van het parcours afgelegd. Met
een kleine voorsprong ging de Chiro-bolide
de laatste bocht in. De piloten van TeekIt-Iezie hadden het toen wel begrepen en
remden af om bij te tanken. Bier wel te
verstaan want de kelen waren ondertussen
kurkdroog van de spanning.
Tijdens de prijsuitreiking ontvingen alle
deelnemers de foto die voor de chronoritten werd genomen. Een mooie herinnering
aan een prachtige dag. De jury koos het
‘laddergevaarte’ van Sven Van der Stappen
als origineelste zeepkist. Als ‘pechvogel
van de dag’ werd de Judoclub gehuldigd.
Zij kwam niet eens aan de start. Haar
zeepkist werd immers op zaterdagavond
gestolen… Het team van Chiro Sjoen werd
als grote winnaar in de bloemen gezet met
een beker en een krans. Proﬁciat!
Zoveel enthousiasme, zoveel spanning en
zoveel plezier zet aan tot daden. Wat
blijkt? Voor volgend seizoen werd reeds
een tweede editie van de zeepkistenrace
gepland. Op zondag 1 mei 2005 is het
weer zover. Het belooft een spetterend
spektakel te worden want nu reeds deelden verschillende personen mee volgend
jaar zeker van de partij te zijn. De organisatoren van de race kwamen intussen al
bijeen om een evaluatie van het gebeuren
te houden. Er werden lessen getrokken uit
de eerste editie. Het kan dus alleen maar
beter worden. Tenslotte een woord van
dank aan al diegenen die zich belangeloos
inzetten om dit originele evenement te
doen slagen.

Eind april 2004 gaf het Ministerie van
Justitie aan het bisdom en de kerkfabriek
de toestemming om de kapel te ‘desaffecteren’ en de parochie-annex Holleken ‘af te
stoten’. Dit betekent dat de kapel ofﬁcieel
is afgeschreven als liturgische ruimte.
Logisch, want ruim twee jaar geleden was
het van hogerhand (federatie, vicariaat of
bisdom?) verboden om er nog liturgische
vieringen te houden. De laatste mis vond
plaats op Lichtmis (2 februari) 2002, de
laatste samenkomst onder leken was de
kruisweg en de kruisverering op Goede
Vrijdag (13 april) 2002, het laatste doopsel werd toegediend aan Matthias Flama
op 17 november 2001, het laatste huwelijk
werd gesloten tussen Michaël De Becker en
Nadia Zwings op 16 mei 1999 en de laatste
uitvaart gebeurde voor Georges Bruyndonckx, eind december 2001.
Ik krijg regelmatig weerkomende vragen
zoals: hoe is het zover kunnen komen?
Welke is de bestemming van de kapel en
de inboedel? Waar zijn de kapelgangers
naartoe? De sluiting van de kapel is
uitsluitend te wijten aan het gebrek aan
priesters; er waren misgangers genoeg en
een negenkoppige ploeg zorgde voor de
goede gang van zaken. De kapel sneuvelde
als eerste omdat het de enige bidplaats
was in de federatie die juridisch geen
statuut had van onafhankelijkheid.
Over de bestemming van de kapel weten
we nog niets, evenmin als over de inboedel die voor een belangrijk deel bestaat
uit giften, jaren pensenkermissen en
handenarbeid van particulieren, vooral
Hollekenaars. Deze delicate opdracht zal
uitsluitend moeten vervuld worden door
de kerkfabriek vermits er geen gesprekspartner meer is op ‘t Holleken. Het is
immers merkwaardig dat men, vanuit het
beleid, niet getracht heeft de dienstbaarheid te benutten van de negenkoppige
ploeg die intussen uiteen gevallen is.
Enkele vroegere misgangers wandelen van
parochie naar parochie en de grote meerderheid probeert de zondagsplicht te
vervullen voor de TV! Maar het is ook
jammer dat, tijdens het bestaan van de
kapel, heel wat mensen niet beseften
welke kracht er kan uitgaan van een
zondagsmis om een gemeenschap te
vormen.

Mark De Maeyer

Alex Geysels

Chiro wint
zeepkistenrace

We hadden het voorspeld! We gingen
winnen en dat hebben we met glans gedaan. Maar, het was bovenal een bijzonder
gezellige en toffe dag, die gepaard ging
met een gevoel dat we niet snel zullen
vergeten. We bedanken de organisatie van
harte. Het was een hoogstaand en groot
moment voor het Linkebeekse (verenigings)leven. Alle harten zijn, zeker wat ons
betreft, op verscheidene momenten wat
sneller gaan slaan... Ons tekstje is deze
keer dus kort en bondig: veni vidi vinci.

Petanque-pastis
JeuLink vs. KBG
Na de grandioze opkomst op de zeepkistenrace was het de beurt aan JeuLink om eens
terug te stoten en dit met een ﬁlmavond,
een pastis-pétanquetornooi en een LunaPark-avond. Op de ﬁlmavond was meer volk
dan vorige keer en ‘Cidade de Deus’ was
bovendien een kanjer van een ﬁlm.
Deze maand hebben we op onze donder
gekregen van de petanqueclub van de KBG.
We speelden een vriendschappelijk tornooi
met de zilveren ballen en veel pastis. We
hebben een serieuze kater overgehouden
aan onze smadelijke nederlaag. Hierbij
wensen wij de KBG een dikke proﬁciat met
hun overwinning, en we moeten dit zeker
nog eens opnieuw doen! En dan was er nog
het Luna Park waarbij de KBG ons wellicht
niet zou verslaan op de computergames. Het
was weer een avondje vol voorbijvliegende,
rijdende en vechtende spaceships en monsters. Na deze drukke maand gaan de studentjes onder ons verder blokken zodat we
met een grote glimlach op onze volgende
activiteit kunnen staan (Marktrock).
Het JeuLink-team
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Twintig jaar breicursus
Breiclub

De idee kwam van twee vriendinnen. Breien was de hobby van
Lea Boulert-Raymaekers. Buiten haar job in het onderwijs werkte
zij voor wolwinkels zoals ‘d’Aoust’ en ‘Phildar’. Geen sinecure want
je kreeg enkel een getekend model en de wol. Je had heel wat
praktische breikennis nodig om tot een goed resultaat te komen.
Suzanne Vandevelde-Robaye was lid van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) en via haar werd Lea aangesteld als
interimaris voor de breilessen van de SVV in de Vredestraat in
Brussel. Dit lesgeven viel zó goed mee dat spontaan de gedachte
rees om een breicursus te beginnen in Linkebeek. Het minimum
van 12 cursisten voor een gesubsidieerde leergang was vlug
gevonden en zij werden gastvrij ontvangen in de toen gloednieuwe Moelie. De eerste groep startte in september 1984 met
Suzanne als voorzitster, haar dochter Mathilde als secretaris,
Marie-Jeanne Piessens als penningmeester en Lea als lesgeefster.
Er werd wekelijks samen gekomen. De voorwaarde om deel te
nemen was dat je effectief breidde, met de hand of met de
machine. De groep had heel vlug enkele tweedehands toestellen
op de kop kunnen tikken. Minstens elk jaar werd een tentoonstelling gehouden tijdens het weekend van Linkebeek-kermis. Dikwijls ook nog een tweede tentoonstelling in het voorjaar, telkens
met een bepaald thema. Gemiddeld waren er een twintigtal
leden; het maximum was 35 maar dat was een beetje te veel van
het goede. Tijdens de verbouwing van de Moelie werd een onderkomen gevonden in de garage van Lea. Het was er klein maar
gezellig rond haar houtkacheltje! Alles bijeen was de sfeer heel
vriendschappelijk en organiseerden wij - voor de liefhebbers - op
het einde van elk trimester een avondje uit eten; een paar maal
trokken we met enkelen naar de Kerstmarkt in Aken of …
Toen Lea met pensioen ging werd de breicursus omgevormd tot
breiclub (1 januari 1995) met gratis lidmaatschap. En zó leeft zij
tot nu toe verder. Het aantal deelnemers is intussen geslonken
tot een achttal. Hiervoor worden verschillende redenen aangehaald. Vooreerst leren de jongeren niet meer systematisch breien
op de school. Meestal hebben de jonge vrouwen geen tijd vermits
zij doorgaans mee uit werken gaan. Meer en meer breiwinkels
sluiten hun deuren en het wordt moeilijk om nog aan goede
breiwol te geraken. Intussen zijn er al veel tweedehandswinkels
waar je mooi breiwerk aan een lage prijs kan aanschaffen. Het
zijn dus enkel de dappersten die stand houden.
Nochtans zijn er heel wat voordelen om tot een breiclub te
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behoren: regelmatig komen er pakketten wol toe aan een gunstige prijs of geven mensen hun overschotten gratis af als zij
ermee ophouden. Hét grote voordeel is het uitwisselen van
ideeën, patronen, boeken en tijdschriften. Zó zijn er al heel wat
oplossingen uit de bus gekomen om restjes wol zinvol te benutten. En, niet te vergeten, zo’n club kan uitgroeien tot een
vriend(inn)engroep waar mensen elkaar helpen, lief en leed delen
en waar botsende gedachten tot een mooie synthese kunnen
komen waarvan iedereen rijker wordt. Wie positief ingesteld is
om te leren breien en het werk op eigen kracht tot een goed
einde wil brengen, is vanzelfsprekend welkom. Inlichtingen te
verkrijgen bij Lea, 0486 999 723.
Anekdotes
Beginnelingen maken soms fouten waardoor in enkele seconden
het werk van uren ongedaan gemaakt wordt. Zó knipte iemand,
toen alle onderdelen gebreid waren, doodleuk alle eindjes wol af
tot op het breiwerk in plaats van ze in te werken: er was niet veel
nodig om het ganse breiwerk uit elkaar te doen vallen. Hetzelfde
met iemand die vond dat de pull te lang was en er gewoon een
stuk van afknipte met de schaar! Of nog: een Franstalige breister
was druk bezig op een machine maar vergat de rijsluiters (clapet
in het Frans) aan te brengen. Lea, die aan de klank hoorde wat er
fout liep, riep haar van verre toe “ferme tes clapets” waarop alle
geroezemoes plots verstomde, want “clapet” is ook een jargonwoord voor “mond”. Ooit is er ook een jongen van ongeveer
18 jaar komen breien en hij deed het heel behoorlijk!
Huidig bestuur: Mariette Demunter (voorzitster), Lisette Van
Rossum (secretaresse), Lea Boulert (kasmeesteres).

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 vind 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…
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Iedereen in de ban van Marsititis
Ouderraad GBS De Schakel

Dansplannen voor het najaar
Studio@etude

Het schoolteam van GBS De Schakel.

Wie begin mei op school rondliep, kreeg de indruk dat buitenaardse wezens ‘GBS De Schakel’ hadden overgenomen. Iedereen
was volop bezig met de voorbereidingen van het grote schoolspektakel ‘Marsititis’. Een verhaal over vreemde marssnoepjes die
kinderen ziek maken en de hele planeet in rep en roer zetten. Op
zaterdag 8 mei konden we eindelijk ontdekken waar iedereen al
z’n energie had ingestoken: een schitterende voorstelling, met
spel, dans en muziek. En misschien wel één van de mooiste
creaties uit de geschiedenis van De Schakel. Er was dan ook op
alles gelet, de decors en kostuums waren uit de kunst, net als het
scenario en de choreograﬁe. Heel mooi was ook dat kinderen uit
verschillende klassen in een aantal acts samen het podium
opkwamen, waardoor het echt een schoolgebeuren werd. Het
verhaal over mens en marswezen die elkaar eerst argwanend
benaderen om tenslotte vrienden te worden was een mooie les
voor alle volwassenen in de zaal. En er werden heel wat traantjes
gelaten bij het pakkende slot, toen een kleutertje helemaal
alleen op het podium stond, rustig de zaal inkeek en tenslotte
afscheid nam van het marsopperhoofd. Heel sterk was ook de
begeleidende muziek die voor elk stuk apart was gekozen. Er
waren zelfs mensen die vroegen om een compilatie-cd. En wie
dacht dat het daarmee voorbij was, kent De Schakel niet. Op
school was voor een heuse marsiaanse barbecue gezorgd, groentenbrochetten en vegetarische worstjes met heerlijke sausjes en
taboulé. Een welkome afwisseling op de traditionele frieten en
hamburgers. Tussen 12u en 13u zorgde dit eetfestijn voor een
ware overrompeling aan de eetstandjes. Door het weliswaar droge
maar frisse weer was besloten om de turnzaal in te richten als
restaurant. Het bleek maar net voldoende om iedereen een
plaatsje te geven. De taarten- en dessertentafel was naar jaarlijkse gewoonte weer rijk gevuld en nadien even traditioneel leeg
gegeten. Tot slot konden de kinderen zich amuseren met oude
volksspelletjes terwijl ouders nog even bijpraatten bij een glas.
En daarmee kwam weer een einde aan een bijzonder succesvol
schoolfeest met welgemeende felicitaties aan het hele schoolteam. Een dank aan iedereen die een handje toestak!
De rest van de maand moest er natuurlijk nog heel wat gewerkt
worden. En op schoolreis gegaan. De derde kleuterklas ging voor
twee dagen naar Huizingen, een heel avontuur voor die kleintjes.
Later op de week volgde dan nog de schoolreis naar Ingelmunster
voor de hele kleuterschool. En daarmee komt het einde van het
schooljaar alweer in zicht. Maar eerst nog de sportklassen en dan,
op naar het laatste rapport! We wensen iedereen alvast een ﬁjn
verlof en tot ziens in het volgend schooljaar.
Namens het Oudercomité,
Joost Berends

Na een eerste bescheiden seizoen met toffe Jazz Dancelessen
en een geslaagde krokusstage maakt Studio@etude alvast
plannen voor het nieuwe schooljaar 2004-2005. Voor de kleine
bengels van 6 tot 8 jaar gaat PréClassics & PréJazz opnieuw van
start. Ook de nieuwe disciplines ShowTime Jazz Dance en
Klassiek Ballet zullen zeker de moeite waard zijn, dit voor
meisjes en jongens, beginners van 8 tot 12 jaar. Al deze danslessen hebben plaats op zaterdagmorgen tussen 9u30 en 14u in
de polyvalente zaal van het GC De Moelie. Op zaterdag
11 september gaan we van start met een Openlesdag.
Bij Studio@etude behoren ShowTime Jazz Dance voor halfgevorderden vanaf 10 jaar, American Jazz Ballet voor gevorderden (+15 jaar), Moderne Dans, Stretching en Djembé ook tot de
mogelijkheden. De nieuwe reeks Jazz Dance voor volwassenen is
gepland op dinsdagavond van 18u30 tot 19u30 en start op
5 oktober. Kom langs, doe mee, wees er snel bij en schrijf snel
in! Je kan op elk moment instappen, per trimester, per schooljaar of met een 10-lessenkaart. Al onze lessen en cursussen
staan onder de leiding van professionele docenten met pit. Alle
lessen gaan wekelijks door, behalve in de schoolvakanties.
Aarzel niet om vrijblijvend info te vragen op het nummer
02 354 61 97 of 0496 06 38 58 of via studioatetude@yahoo.com

Gezinsbond
Op 12 juni organiseren we voor onze kinderen vanaf de leeftijd
van 5 jaar een ‘hapjesbuffet’. Tina, Lieve, Liesbeth, Katelijn, An
en Marleen begeleiden de kinderen in het kader van ‘vaderdag’
bij het bereiden van warme en koude hapjes met een aangepast
drankje. De ouders worden uitgenodigd om van dit, uiteraard
lekkere buffet, te proeven.
Het werkjaar loopt ondertussen naar zijn einde, wat niet betekent dat we het bijltje erbij neerleggen. Op maandag 30 augustus heeft onze jaarlijkse uitstap plaats. De uiteindelijke bestemming houden we nog even in beraad. Alle info hierover
wordt eind juni aan de leden medegedeeld.
We weten het: de maand juni is niet de leukste maand voor onze
studenten. We wensen jullie heel veel geluk met de examens!
De vakantie en al die festivals komen ondertussen toch ook
dichterbij. Aan iedereen wensen we een vrolijke, zonnige en
ontspannende vakantie! En: reserveer nu al vrijdagavond
17 september voor onze overheerlijke spaghetti-avond.
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Initiatie survival tijdens Gordel
Adventure Team Teek-It-Iezie
September brengt
niet alleen een nieuw
schooljaar en een
nieuw cultureel
seizoen, maar ook
traditioneel, op de
eerste zondag: de
Gordel! Na de stilte
van vorig jaar wordt
Linkebeek weer op de
Gordelkaart gezet: de 15-km wandeling wordt dit jaar een avonturenwandeling met survivalinitiatie in Linkebeek. Een nieuw,
origineel concept dat hopelijk een groot en avontuurlijk publiek
aantrekt. De avonturenwandeling start in het Gordeltrefpunt
Sint-Genesius-Rode en brengt je langs de mooiste maar verdoken
plekjes en wandelpaden van Sint-Genesius-Rode naar Linkebeek.
Steile hellingen en kleine steegjes in Linkebeek voeren je automatisch naar de Moelie, waar je je als een Indiana Jones op het
survivalparcours mag wagen! Onder toezicht en begeleiding van
het Adventureteam kan je op twee weiden rond de Moelie verschillende proeven aﬂeggen. Je hoeft geen Tarzan te zijn, maar
een gezonde dosis lef, een sportieve ingesteldheid, een jonge
geest en zin voor avontuur komen zeker van pas. Teek-It-Iezie wil
hiermee het grote publiek laten kennismaken met een avontuurlijke manier van sporten. Je moet erbij zijn om het te weten! De
Moelie en Teek-It-Iezie toveren de omgeving van de Moelie om
tot een avontuurlijk oord, waarbij ook randanimatie voorzien is
en een hapje en tapje natuurlijk niet ontbreken. Kom dus allemaal af op zondag 5 september. Gordelaars starten in SintGenesius-Rode tussen 8u en 14u.
Overzicht parcours vanuit Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode:
> Magische sprookjeswandeling (8 km)
> Avonturenwandeling met survivalinitiatie (15 km)
> Landschappenwandeling (28 km)
> Familiaal ﬁetsen (10 km)
> Recreatief ﬁetsen (29 km)
> 100 km ﬁetsen
Voor meer informatie (Gordelbrochure) en inschrijven: de
Moelie, 02 380 77 51 en www.adventureteamlinkebeek.be

Adventure Challenge in Diest
Teek-It-Iezie
Zoals de voorbije jaren was het Provinciaal Domein ‘De Halve
Maan’ in Diest ook dit
jaar ‘the place to be’
voor de Adventure
Challenge van de provincie Vlaams-Brabant. Twintig Teek-ItIeziers verzamelden
al vroeg op ’t Holleken; allen met het voornemen om die dag
het beste van zichzelf te geven. Aangekomen in Diest bleek al
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snel dat de dag zwaarder zou uitvallen dan gedacht. In tegenstelling tot de voorbije jaren was er dit jaar een Adventurerun
uitgestippeld waarbij de teams een 4 km lang loopparcours met
meerdere proeven, gaande van een lange ‘death-ride’ tot een
heuse paracommandopiste, moesten aﬂeggen. Elk team bracht
het er op zijn tempo goed vanaf en werd later op de dag losgelaten op de proeven die tot vorig jaar de Adventure Challenge
stoffeerden. Voor het ene team was de Chinese ladder het hoogtepunt van de dag, voor het andere team de mountainbikeproef.
Ook het raften (ditmaal wel op stilstaand water) en de vlottentocht bleken geen onoverkomelijke obstakels. De dag werd
afgesloten met een heerlijke barbecue en een potje beachvolley
op het strand van de Halve Maan. Het team van Piet, Joris, Tom
& Maarten kaapte een podiumplaats weg. Dat maakte het succes
compleet. Dat dit team bestaat uit sportievelingen van Asse
tot in Kontich is dan weer het bewijs dat Teek-It-Iezie na amper
zeven maanden de gemeentelijke grenzen is ontgroeid!
Teek-It-Iezie

Raftingweekend Thonon-les-Bains
Teek-It-Iezie

Tijdens het Hemelvaartweekend nam
een Teek-It-Ieziedelegatie voor de tweede maal deel aan een,
door de Belgische
Alpenclub perfect georganiseerd, raftingweekend in Frankrijk.
Was vorig jaar de Morvan onze uitvalsbasis, dan gingen we het
nu iets verder en hogerop zoeken in de buurt van Thonon-lesBains aan het Lac Leman. Les Dranses, een rivier met gletsjerwater, verraderlijke stroomversnellingen, diepe kuilen en hoge
rotsblokken moest bedwongen worden. Bovenop het raften
kregen we er de mogelijkheid om te ‘hydrospeeden’. Dat is de
rivier afzwemmen, of beter gezegd ‘afbotsen’, met het lichaam
volledig in het water. Enig hulpmiddel is een schuimrubberen
bord en voor diegenen voor wie een nat pak en de extra kick
een must zijn, werd ook de instabiele tweezitter (‘hot-dog’)
van stal gehaald. Kicks waren er genoeg. Het kolkende water en
de machtige rotsblokken zorgden voor heel wat ‘geﬂipte’ rafts.
Het is geen lachertje om in ijskoud water, temidden van enorme
rotsblokken en zware stroomversnellingen, met heel de crew
minutenlang te moeten vechten om weer in de raft te geraken.
Menig lichaam werd geteisterd door het botsen met de rotsen
met enkele lichte blessures als gevolg, maar van opgeven was
er natuurlijk geen sprake! Het raftingweekend werd in de buurt
van Morzine afgesloten op een rivier die ons vergastte op een
kolkende waterval en een idyllische canyon waar je met een raft
amper door kan navigeren.
Wil je onze avonturen herbeleven? Straffe verhalen genoeg bij
de deelnemers en bewijzen met de vleet op onze website www.
adventureteamlinkebeek.be
Sportieve groeten,
Els, Carine, Dirk, Bert, Yves, Werner en Roel

VERENIGINGSNIEUWS
11
Stoere aspi’s in Sy
Of we met het Gewest misschien niet eens iets avontuurlijk
konden doen voor de aspiranten van de Zennevallei? Geniaal!
Iedereen ging akkoord en we zagen het kampvuur al smeulen, de
aspiranten al slingeren in de bomen. Tegen dat het zo ver was,
namen we contact op met de sympathieke mannen van Teek-ItIezie die de nodige know how hebben voor avontuurlijke dingen.
Van dan af verliep alles zeer vlot.
Zaterdag 1 mei 6u30: een 50-tal aspiranten en hun leiding
springen op de trein richting Sy, het aardsparadijs voor al wie
verder kijkt dan het lakken van teennagels en ‘het kaske van den
televies’. In Sy stond de organisatie van Fun Adventure op ons te
wachten om ons ofwel de bomen in te jagen of de rotsen op te
sturen. De groep werd in twee gedeeld. Een eerste groep verkende “en cordée” de spectaculaire rotsen van Sy. Iedereen bleek
bestand tegen de ‘vertigo’. Uiteindelijk is het gewoonweg fantastisch om tussen de bomen omhoog te kruipen en opeens in een
afgrond van 30 meter te kijken of in de verte de Ardense hellingen en malse weides met daartussen de glinsterende Ourthe te
zien. De tweede groep legde aapsgewijs het langste touwenparcours van België af. Na een korte brieﬁng over veiligheid trokken
de vrouwen en mannen zich over de touwen tussen de bomen. De
chimpansee in ons kon zijn hart ophalen zo’n 10-tal meter boven
de grond. Na de lunch werd van activiteit gewisseld, en zo was
iedereen tevreden. Ondertussen was het Teek-It-Iezieteam
gearriveerd om de avond en volgende ochtend te organiseren. De
opdracht was klaar als rivierwater: zorg ervoor dat je droog kan
slapen en dat je je maag kan vullen. Dus, iedereen aan de slag:
shelter sjorren, hout aanvoeren, vuur maken en een beetje later
zat iedereen in zijn gamel te kijken om te zien of zijn spek niet
aanbrandde. Broeders en zusters: vrede en harmonie, voorwaar!
Zo moet de wereld eruit gezien hebben voor Eva die giftige appel
vond. Als afsluiter van de dag, want de zon was al onder en de
dauw lag al op het gras, nam Teek-It-Iezie ons mee naar een grot
in de buurt. Daar werden ons de beginselen van de speleologie
bijgebracht: hoofd eerst, plooien en wringen in alle bochten en
als je achteraf modder tot in de oren hebt, dan heb je het begrepen. Bij de terugkeer brandde het kampvuur nog steeds en na een
korte pint en slotact kroop iedereen in zijn slaapzak.
Zondag 2 mei 4u: Iedereen was van de vroege vandaag en kreeg
een oriëntatietocht van 25 km door de nuchtere maag gesplitst.
Onze slaperige ogen kregen alle kleuren van de ochtend te zien:
van pikdonker over grijs naar blauw tot frisgroen, dat allemaal
begeleid door vogelgezang en vergezichten om in te kaderen en
boven de schouw te hangen. Het ging hier niet over een wandeling met de Bond van Gepensioneerden natuurlijk; de bedoeling
was dat er toch wel wat gezweet werd en het spoorzoeken getest.
Geen heuvel te steil, geen rivier te diep en geen spoorweg te
lang voor onze mannen en vrouwen! De ene kan al wat beter met
een kompas opschieten dan de andere natuurlijk en dus druppelden de groepen uiteindelijk één voor één het station van Sy
binnen. Eén groep, creatief met kaart en kompas, stippelde zelfs
een alternatieve route uit… en kwam op een andere plaats uit.
In het station werden de gebroken lichamen in de coupé van een
boemel richting huis, douche en bed gehesen.
Bedankt Teek-It-Iezie: it was fun in the sun, the food was good
and the wine was ﬁne. Rest ons, Gewest Zennevallei, jullie te
bedanken uit de grond van ons hart, omdat jullie eigenlijk dit

weekend mogelijk gemaakt hebben. Maar niet alleen dat: jullie
waren ook nog straffe en toffe gasten, allez een soort Rambo’s
met verstand en gevoel voor humor. Merci, Werner; Roel, Dirk,
Janik, Pieter en Serge, merci.

Moederkes feest KAV
Op 12 mei vond het
moederkesfeest van de
KAV plaats. Het was
zoals steeds een zeer
plezierige en gezellige
avond. We konden weer
eens met elkaar praten,
bij iemand ons hart
luchten, luisteren naar
een of ander probleempje van een vriendin en
spontaan proberen te
helpen. We hebben
vooral veel gelachen.
Niet alleen aan de
tafels, waar geregeld
een lachsalvo losbarstte, maar ook met de
‘stukjes’ die werden opgevoerd en ineengestoken door Jackske,
en pittig gemaakt door de danspasjes van Ingrid.
In de ‘stukjes’ ging het over de activiteiten die KAV Linkebeek
dit seizoen heeft aangeboden: de GSM gebruiken, salsa dansen,
Italiaans koken, gelaatsverzorging... Jackske, Liliane en Chantalle voerden daar telkens een grappig toneelstukje over op,
met woorden en zinswendingen die alleen van Jackske kunnen
komen. Tussen de stukjes door was er een dansje waarin elke
activiteit aan bod kwam. Eigenlijk was het niet zomaar een
dansje, maar een optreden dat de hele zaal in stemming bracht.
Ingrid had er weer eens werk van gemaakt!
Wat ook bijzonder meeviel, was het uitgebreid hapje: boerenbrood met ham en plattekaas met radijsjes en ajuintjes! Dat
was een prima idee en iedereen heeft het zich laten smaken.
Spijtig dat het buiten niet wat warmer was, want dan zou het
twee keer zo lekker zijn geweest! Er was veel volk, de zaal zat
vol, en toen Lieve aankondigde dat er, zoals ieder jaar, zakjes
met bloemzaden waren voor Wereldsolidariteit, waren de zakjes
op één twee drie verkocht. Wie over enkele weken in de tuintjes
van al die KAV-leden kijkt, zal overal zilvermargrieten (arctotis
grandis) zien bloeien. Die zullen een herinnering zijn aan het
ﬁjne moederkesfeest.
Kijk ook uit naar 12 september, want dan gaat onze jaarlijkse
brunch door in het Gildenhuis. Vooraleer dit relaas te sluiten,
wil ik Lieve hartelijk danken voor haar blijvend geloof in het
goede doel en haar permanente inzet voor KAV. Zij zet altijd
andere mensen in de bloemetjes, maar als iemand dat verdient,
dan is zij het wel!
Christelle LR
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Uitbating Café De Moelie

Op donderdag 30 september ‘04 staan Guy en Linda voor het laatst achter de toog van café De Moelie. Guy en Linda gaven eind mei hun
ontslag als conciërge/café-uitbater van het centrum. Gezondheidsredenen liggen aan de basis van deze beslissing. Guy en Linda traden
in mei 2000 in dienst en gaven gedurende de voorbije vier jaar het beste van zichzelf. Wij danken Guy en Linda voor hun jarenlange
inzet voor de Moelie en wensen hen het allerbeste voor de toekomst. Wellicht zullen we hen nog vaak terugzien aangezien Guy zijn taak
als halftijds poetsman in de Moelie blijft uitoefenen.

Vacature
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt sinds 1997 het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, in opdracht en met de steun van
de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Vzw ‘de Rand’ neemt het beheer waar van zeven gemeenschapscentra in de
Vlaamse rand. Voor haar gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek zoekt vzw ‘de Rand’ momenteel een (m/v)

CONCIERGE / CAFEUITBATER
De uitbating van het café gebeurt op een zelfstandige basis (via concessiecontract met brouwerij Haacht) en in nauwe samenwerking
met GC De Moelie. Als conciërge wordt u gratis een appartement ter beschikking gesteld, inclusief het verbruik van gas en elektriciteit.
Functievereisten:
> Ervaring in horeca is noodzakelijk
> Diploma horeca is een pluspunt
> Zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie
> Sociaal vaardig en kunnen werken in teamverband
> Flexibel en pluralistisch ingesteld
> Open staan voor jeugdwerking
> Moedertaal is Nederlands
> Goed voorkomen
> Getuigschrift goed gedrag en zeden
Indien u geïnteresseerd bent, gelieve uw gemotiveerde kandidatuur en uw c.v. te sturen naar:
vzw ‘de Rand’, aan de heer Eddy Frans, algemeen directeur, Kaasmarkt 75 te 1780 Wemmel, fax 02 456 97 81.
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‘KUNST…
NATUURLIJK’

VREEMDGAAN
05-09 tot 30-09

GROEPSTENTOONSTELLING

TENTOONSTELLING

CURSUS GRAFFITI
11-09, 18-09, 25-09
en 09-10

Elk jaar organiseert GC De Moelie tijdens
het kermisweekend van oktober een
groepstentoonstelling voor amateurkunstenaars 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

‘Vreemdgaan’ is een fototentoonstelling
met 45 portretten van mensen van overal,
thuis in Vlaams-Brabant. Allemaal in twee
kleuren ingeblikt. Vlaams-Brabant kent
een enorme diversiteit aan inwoners.
Autochtonen, maar ook allochtonen.
Mensen die hier vanuit een ver of nabij
land zijn toegekomen, vaak al generaties
geleden. Ze hebben allemaal hun eigen
verhaal. Een verhaal van inwijken en
aanpassen, van aantrekken en afstoten.
Dit boeiende verhaal willen we met deze
tentoonstelling vertellen. De ene keer is
het spectaculair, de andere keer heel

Je ziet het overal op straat, het kan mooi
zijn of lelijk. Grafﬁti is eigenlijk verboden,
maar in deze cursus mag je het op een
positieve manier uitproberen! Je leert
krabbelen, taggen, een throw up plaatsen
of een grafﬁti piece ontwerpen. Ook de
typische woordenschat wordt je aangeleerd. Je krijgt een aanzet en dan mag jij
het helemaal zelf doen! In een reeks van
vier zaterdagnamiddagen leer je de knepen
van het ‘vak’. Je ontdekt de eigenzinnige
grafﬁti-levensstijl onder begeleiding van
een grafﬁtikunstenaar. Scherp je creatief
talent in deze workshop!

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.

15u tot 17u - De Moelie
vanaf 12 jaar
aantal deelnemers: max. 20
kostprijs: 25 euro voor 4 lessen
i.s.m. JeuLink en i.s.m. de Verbeelding &
Spirit vzw Gent
gewoon. Soms heel verschillend van ons
eigen levensverhaal, vaak erg gelijkend.
Met de voorstelling van deze multiculturele staalkaart willen we ‘vreemdelingen’
in onze samenleving positief voorstellen
en mensen laten stilstaan bij hun eigen
afkomst.
Deze tentoonstelling is permanent te
bezichtigen tijdens de openingsuren van
het secretariaat van De Moelie in de
tentoonstellingsruimte op de eerste
verdieping.
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Bruegel vult zomer met cultuur
Een gesprek met Guido Vereecke
Het Bruegelproject laat de zomer opnieuw gonzen van cultuur in de rand rond Brussel. Folkmuziek in
Gaasbeek, beelden van Rik Poot in Vilvoorde, Bruegelschilderijen in Dilbeek, en veel meer. “Waar de
culturele centra van ‘de Rand’ een fijnmazig cultuurprogramma bieden, zoeken wij het grote publiek op”,
schetst Guido Vereecke (58), de chef van het Bruegelproject.

Guido Vereecke kan zich geen mooiere
werkplek inbeelden. Het domein Groenenberg in Gaasbeek is omzoomd door een
indrukwekkend park. De baas van het
Bruegelproject zit met het raam open zijn
laatste zinnen van de dag in te tikken. “De
vakantiemaanden komen er aan, en dat
zijn de drukste voor ons”, vertelt hij
tussen twee zinnen door. Het Bruegelproject werd door de Vlaamse regering in
2000 opgestart. Met gewichtige woorden
staat genoteerd: “Een ecologisch-cultureel
voluntaristisch project voor het ontsluiten
van de Vlaamse groene rand rond Brussel.”
Guido Vereecke legt uit. “De Vlaamse
gemeenschap heeft in de rand rond Brussel de laatste decennia een aantal domeinen gekocht en opengesteld. Dit domein
in Gaasbeek bijvoorbeeld. Het doel van
het Bruegelproject is om deze domeinen
een zinvolle invulling te geven met cultuur. De domeinen en hun groene omgeving ontsluiten met recreatieve, toeristische activiteiten. We beogen een sterk
programma, gericht op een groot publiek.
Waar de centra van vzw ‘de Rand’ een
ﬁjnmazig cultuurprogramma bieden,
zoeken wij het grote publiek op.”
Vereecke en zijn medewerkers doen dat
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niet alleen. “Wij organiseren zelf geen
dingen, maar wij ondersteunen initiatieven. Op 20 augustus start er bijvoorbeeld
een tentoonstelling over de beeldhouwwerken van Rik Poot in Vilvoorde. Dat is
een initiatief van de stad Vilvoorde, maar
wij helpen. We verzorgen de catalogus van
de tentoonstelling. Wij geven steun en
impulsen. Het Bruegelproject is meer een
idee dan een structuur. Er zijn zoveel
overheden en organisaties bezig met
cultuur in de rand rond Brussel. De Vlaamse gemeenschap, de provincie, de gemeenten, het Regionaal Landschap, … Wij
staan daarboven en bundelen de krachten.
Wij zorgen voor een manier van werken.”
Sinds dit jaar valt het Bruegelproject
onder de koepel van vzw ‘de Rand’. “Wij
zitten tussen de mensen en helpen cultuurprojecten op het getouw te zetten.
Voorheen vielen we rechtstreeks onder de
bevoegdheid van het ministerie. Met vzw
‘de Rand’ is het soepeler werken. Eddy
Frans, directeur van vzw ‘de Rand’, is
slechts een telefoontje ver. De toestemming krijgen voor een project van een
minister is minder makkelijk.”

Uitgebreid zomerprogramma
Deze soepele samenwerking leidde deze
zomer tot een uitgebreid programma. Nog
tot 31 juli loopt het tentoonstellingsproject ‘Weg van Bruegel’ op een traject van
Brussel tot Beersel. Alle info vind je op
www.wegvanbruegel.be “Een knap project”, vindt Guido Vereecke zelf. “Rond de
hoofdstad staat een muur van angst.
Mensen zijn bang van Brussel. Cultuur
moet dat overstijgen.”
Op zondag 11 juli speelt het Bruegelproject
in op de Dag van de Kijker van Ring TV, en
palmt het het Van Ruusbroecpark in
Hoeilaart in voor enkele avondoptredens.
Het volledige programma lag bij het ter
perse gaan nog niet vast. Tijdens de
weekends van 24 en 25 juli en 31 juli en 1
augustus is er ‘Gaasbeek Speelt’ in het
kasteeldomein van Gaasbeek. Tijdens het
eerste weekend staan Eva De Roovere &
Gerry De Mol en Ambrozijn op het programma, het tweede weekend is het aan
Kadril en Alumea.
Van 20 augustus tot 10 oktober loopt er in
het Hanssenspark en het klooster van
Onze-Lieve-Vrouw van Troost in Vilvoorde
een tentoonstelling over de werken van de
tachtigjarige beeldhouwer Rik Poot. Op 28
augustus opent een tentoonstelling met
reproducties van Bruegelschilderijen aan
het kerkje van Sint-Anna-Pede in Dilbeek.
Op de zondagen 12, 19 en 26 september,
telkens om 16u, speelt orgelist Jozef Sluys
enkele orgelconcerten in de kerk van
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek in Roosdaal.
In de maanden september en oktober is er
traditioneel de concertcyclus in het kader
van het Festival van Vlaanderen, in onder
meer Gaasbeek, Sint-Genesius-Rode,
Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren en
Beersel. Op vrijdag 8 oktober, tenslotte, is
er om 19u een Haydn-Biennale Concert in
het Kasteel van Gaasbeek.
Bart Claes
Info: www.bruegelproject.be
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Betaalbaar wonen in de Vlaamse rand
Wonen is voor vele mensen in de Vlaamse rand rond Brussel
vaak een zware ﬁnanciële opgave. Vlabinvest, een investeringsfonds van de Vlaamse regering, wil daarom meer betaalbare
woonmogelijkheden bieden aan de plaatselijke bevolking. De
bedoeling van Vlabinvest is personen en gezinnen met een laag
tot middelgroot inkomen te helpen betaalbare woonmogelijkheden te vinden, zodat zij in hun buurt kunnen blijven wonen.
Kandidaat-huurders of -kopers moeten daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag hun inkomen een bepaalde
grens niet overschrijden en ze mogen in principe geen eigendom hebben. Mensen met een aantoonbare maatschappelijke,
economische en/of socio-culturele binding met de rand, krijgen
voorrang. Op die manier levert Vlabinvest ook een bijdrage tot
het behoud van het Vlaams karakter in de rand. Eind april nam
het Vlaams Parlement een resolutie aan die een uitbreiding van
het werkingsgebied van Vlabinvest vraagt. Ook een voorkooprecht, erfpachtovereenkomsten en een verhoging van de ﬁnanciële middelen zouden volgens de resolutie mogelijk moeten
worden. Tenslotte wil de resolutie de garantie dat Vlabinvest
actief blijft in de zes faciliteitengemeenten.
Toch blijft het voor Vlabinvest geen makkelijke opdracht om
voldoende projecten te realiseren, onder andere door een
gebrek aan geschikte percelen. Bovendien is het bijvoorbeeld in
Wezembeek-Oppem en Kraainem op vele plaatsen vereist belétagewoningen op te richten, wat het bouwen van of het
renoveren tot meergezinswoningen door Vlabinvest onmogelijk
maakt. In de faciliteitengemeenten zijn de overwegend Franstalige gemeentebesturen weinig coöperatief bij het realiseren van
Vlabinvest-projecten. Zij doen moeilijk bij het aﬂeveren van een
bouwvergunning of het uitvoeren van noodzakelijke infrastructuurwerken. Daardoor worden er relatief minder woningen
gerealiseerd in de zes faciliteitengemeenten. Van de 152 al
gerealiseerde woongelegenheden, zijn er 49 in die zes gemeenten en dus 103 in de drie resterende gemeenten van het huidige
werkgebied van Vlabinvest, namelijk Hoeilaart, Overijse en
Tervuren. De Franstalige gemeentebesturen moeten ervan
overtuigd raken dat bepaalde projecten een heropwaardering
van sommige gemeentekernen kunnen zijn, wat positief is voor
zowel Nederlandstalige als Franstalige inwoners. Wat zijn de
projecten die momenteel gerealiseerd worden in de faciliteitengemeenten?
> Op dit ogenblik zijn er in Kraainem nog geen concrete woonmogelijkheden waarvoor mensen zich kandidaat kunnen stellen.
Vlabinvest voert onderhandelingen om een tiental percelen te
verwerven. Die percelen zouden op termijn in erfpacht gegeven
worden. In die formule worden de percelen in huur gegeven aan
kandidaten, die dan jaarlijks een beperkte erfpachtvergoeding
betalen. Op die manier kunnen zij hun beschikbare budget
volledig gebruiken voor de bouw van een woning naar hun
keuze, zonder dat zij een groot bedrag moeten besteden aan de
aankoop van de bouwgrond.

> Op dit ogenblik is het in Linkebeek en Drogenbos moeilijk
om woonprojecten te realiseren. De oorzaak hiervan is een
gebrek aan geschikte percelen. Deze gemeenten bestaan vooral
uit woonparkgebieden en industriezones, waar je geen woonprojecten kan realiseren.
> Op dit ogenblik zijn er in Wemmel twee huurappartementen
en twee huurwoningen gebouwd. Aan de Reigerslaan is nog een
appartementsblok in opbouw, waarvoor geïnteresseerde huurders zich nog kunnen aanmelden.
> Op dit ogenblik is er een groot huurproject in opbouw aan de
Mechelsesteenweg in Wezembeek-Oppem, waarin zowel woningen als appartementen worden geïntegreerd. Kandidaten kunnen zich nog steeds aanmelden.
> In Sint-Genesius-Rode heeft Vlabinvest 34 appartementen
gerealiseerd met de bedoeling deze te verkopen. Omdat daar
vraag naar is, wordt nu ook de mogelijkheid geboden om een
aantal ervan te huren. In de Nieuwstraat heeft Vlabinvest ook
nog 13 huurappartementen gebouwd.
Mensen die zich kandidaat willen stellen, kunnen via de vernieuwde website nagaan tot wie zij zich moeten richten of
kunnen informatie vragen bij Vlabinvest.
Info:
Vlabinvest, tel. 02 505 45 00, fax 02 505 44 99,
www.vlabinvest.be, vlabinvest@vhm.be
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Fantastisch!
Theater voor anderstaligen lokt ruim 1.400 bezoekers
De theaterproductie ‘Zomerdag’, die onlangs in de gemeenschapscentra de Bosuil in Jezus-Eik, de Lijsterbes in Kraainem
en de Zandloper in Wemmel werd gespeeld, is geen gewoon
theaterstuk. Dit stuk is gericht naar een publiek dat Nederlands
leert. De dialogen zijn zo geschreven dat studenten Nederlands
van alle niveaus ze kunnen begrijpen. De anderstalige studenten Nederlands ervaren dat ze meer begrijpen dan ze dachten
en worden gemotiveerd om nog meer Nederlands te studeren.
‘Zomerdag’ is de derde theaterproductie van ‘Fast Forward’. Hun
eerste stuk werd in 2002 genomineerd voor de prijs van ‘Beste
Innovatieve Educatieve Project’ van de Vlaamse Gemeenschap.
Wij wilden wel eens weten of de studenten Nederlands ‘Zomerdag’ konden pruimen en trokken naar de voorstelling in Wemmel.
Ignazia Spada (moeder van
vier kinderen, woont dertig
jaar in Buizingen)
“Ik heb constant gelachen”,
vertelt Ignazia. “Ik woon al
dertig jaar in Buizingen en ben
van Italiaanse afkomst. Ik
spreek verschillende talen:
Italiaans, Nederlands en Frans.
Ook een woordje Spaans. Het
was de eerste keer dat ik zo’n
productie heb gezien. Het was
heel leuk, en ik heb - denk ik alles begrepen”, zegt Ignazia. “Je wordt werkelijk meegezogen
naar het podium en je wordt écht betrokken bij het stuk. Dit is
een zeer leuke manier om Nederlands te leren. Maar met een
toneelstuk alleen kom je er natuurlijk niet. Ik wil Nederlands
blijven studeren om het nog te verﬁjnen. Ik heb vier kinderen
die les volgen in een Nederlandstalige school in Buizingen. Ik
wil dat ook zij meertalig worden.”
Viviane Nsingi (woont drie
jaar in Zellik)
“Fantastisch! Ik had nooit
gedacht dat ik zo’n theaterstuk
in het Nederlands zou kunnen
begrijpen”, vertelt Viviane
Nsingi uit Zellik. “Ik volg
Nederlandse les in Asse en
wilde wel meegaan naar zo’n
productie. Door de ‘gestes’ en
de ‘gebarentaal’ van de acteurs
begrijp je steeds waarover het
gaat en dat is plezant. Als er
opnieuw een dergelijke productie komt, zal ik zeker komen
kijken.”

SJOENKE I jaargang 44, nr 257 juni 2004

Annetta Musial (woont een
jaar in Meise)
Annetta studeert sinds september vorig jaar Nederlands.
Het intensief taalbad van vier
uur Nederlands per week in het
Audiovisueel Centrum in
Wolvertem legt haar geen
windeieren. In amper zes
maanden tijd spreekt Annetta
een aardig woordje Nederlands. “Ik studeer rechten in
Polen en volg hier mijn stage.
Ik heb een vriend leren kennen en zou graag hier blijven.
Momenteel help ik mee om een bedrijf op te richten. Ik voel me
goed in de groene rand. Toen ze me voorstelden om naar een
Nederlandstalig theater te gaan, was ik eerlijk gezegd sceptisch. Nederlands in de les begrijp ik wel, maar zo ineens een
theaterstuk? Maar het is allemaal zeer goed meegevallen. Het
was een leuk en ook grappig theaterstuk in begrijpelijke taal”,
aldus Annetta.
Ann De Schrijver (leerkracht
Nederlands in Brussel)
Ann De Schrijver geeft lessen
Nederlands aan anderstaligen
voor de Kamer voor Handel en
Nijverheid van Brussel. Ze
volgt het toneel voor anderstaligen op de voet. “Een zeer
goed initiatief”, aldus Ann.
“Verbazend hoe de acteurs met
zo weinig middelen zoveel
studenten tevreden kunnen
maken. Ik heb ook de twee
vorige stukken gezien. Zo’n initiatief moet ongetwijfeld worden
verder gezet. De studenten krijgen via het toneelstuk een
positieve ervaring met het Nederlands en deze positieve ervaring kan aanzetten tot nog meer leerijver.”
De zes voorstellingen van ‘Zomerdag’ in de centra van vzw ‘de
Rand waren goed voor 1.400 bezoekers. In oktober 2004 start
de tweede tournee door Vlaanderen. De voorstelling is een coproductie van vzw Fast Forward, vzw ‘de Rand’ en het Instituut
voor Levende Talen.
Joris Herpol
Info: www.fast-forward.be of info@derand.be
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Splitsing vandaag, morgen of overmorgen?
Door een dreiging met een boycot van de Europese verkiezingen
op 13 juni hebben de burgemeesters de oude eis van de splitsing
van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde terug op de politieke
agenda gekregen. De ‘opstandige’ burgemeesters uit VlaamsBrabant werden op 9 mei in Halle gesteund door 13.000 betogers
die de splitsing eindelijk gerealiseerd willen zien. Het Arbitragehof sprak zich uit om deze zaak te regelen tegen ten laatste
2007. Maar wat nu? Momenteel ligt er een wetsvoorstel klaar dat
niet gestemd raakt zo kort voor de regionale en Europese verkiezingen. En dan mag je met velen op een betoging ‘nu, nu, nu’
roepen, realistisch is het niet dat de splitsing nog voor de verkiezingen geregeld wordt. Meerderheidspartijen VLD en SP.A hebben
tot nu toe echter op geen enkel moment ook maar één inhoudelijk argument gegeven waarom dit niet kan en sturen om strategische redenen aan op een regeling na de verkiezingen. CD&V en
N-VA zien er vooral electoraal gewin in en vrezen dat uitstel
afstel betekent. Alle Vlaamse partijen zijn wel voorstander van
de splitsing. De Franstaligen zijn radicaal tegen.
Hoewel er in onze samenleving ongetwijfeld belangrijkere dingen
bestaan (werk of een goed lief), is ook de splitsing voor de
Vlaamse rand rond Brussel wel degelijk van belang. Het is niet
alleen een logische stap in de zo geroemde federalisering van ons
land, waarover Vlamingen en Franstaligen trouwens akkoord gaan,
maar het zou ook invloed hebben op het dagelijks leven van de
mensen in de rand. Onbegrijpelijk zijn de uitlatingen van politici
en commentatoren dat over de splitsing ‘onderhandeld moet
worden’. Geven en nemen, zoals in alle communautaire dossiers.
Dit klopt niet. De splitsing is een grondwettelijk recht, door het
hoogste rechtscollege van ons land vastgesteld en aanbevolen
zodat elke burger gelijk voor de wet zou zijn. Gelijke rechten,
daarover gaat het, niet over onverdraagzame Vlamingen.

Infomobiel informeert inwoners
De Vlaamse Infolijn op wielen, of de Infomobiel wil de Vlaamse
overheid de burgers persoonlijk ontmoeten en nog beter informeren. De ervaring met de klassieke Infolijn heeft immers
uitgewezen dat zelfs een gratis telefoonnummer voor veel
mensen nog een te hoge drempel is. De Vlaamse Infomobiel is
een bus met een volwaardig informatiecentrum en deskundige
medewerkers. De bus is gezellig ingericht met zitplaatsen, twee
computers met internetverbinding en allerhande brochures. Via
de Infomobiel willen de Vlaamse overheidsdiensten en lokale
besturen de man en vrouw in de straat op de hoogte houden
van overheidsinformatie die voor hen nuttig en belangrijk kan
zijn. Vanaf mei 2004 wordt de Infomobiel ingezet voor promotionele doeleinden en voor het verlenen van algemene eerstelijnsinformatie. Vanaf september 2004 zal het aanbod uitgebreid worden met thematische informatiepakketten over
bijvoorbeeld bouwen en wonen, belastingen of onderwijs.
De Vlaamse Infolijn wil ook samenwerken met de lokale overheden en de provincies.
Als je gebruik wil maken van de Infomobiel, neem dan contact
op met Luc Bergen, tel. 02 553 60 15,
luc.bergen@coo.vlaanderen.be

Taallessen Nederlands
Vzw ‘de Rand’ organiseert samen met het CVO Tervuren-Hoeilaart
en het GLTT een aantal (basis)cursussen Nederlands in de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Drogenbos.
Tijdens het schooljaar 2003-2004 hadden ze samen ongeveer 220
cursisten Nederlands.
Door dit succes gaat de samenwerking tussen vzw ‘de Rand’ en de
vermelde scholen ook volgend schooljaar verder. In de Kam in
Wezembeek-Oppem en de Lijsterbes in Kraainem kan je je op 2
september 2004 inschrijven voor niveau 1 en niveau 2. Kandidaat-cursisten die al een beetje Nederlands spreken, kunnen die
dag een test aﬂeggen die bepaalt in welke groep ze terechtkomen. In de Moelie in Linkebeek vindt een inschrijvingsavond voor
niveau 2 en 4 plaats op 7 september 2004. In de Nederlandstalige basisschool van Drogenbos volgen de inschrijvingen voor
niveau 1 en 3 op 9 september 2004. De inschrijvingsavonden
beginnen om 19u.
In Wemmel wordt eind augustus een informatie- en inschrijvingsdag georganiseerd in samenwerking met o.a. het Audiovisueel
Centrum van Meise en CVO Taalleergangen van Strombeek-Bever.
Anderstaligen die al vlot Nederlands spreken, maar nog wat
oefening of extra taaltips kunnen gebruiken, zijn welkom in de
conversatiegroepen in Kraainem en Wezembeek-Oppem.
Wie een folder met de lesdata en lesuren wil ontvangen of
gewoon meer informatie wil over de taallessen, kan een e-mail
sturen naar taalloket@derand.be of telefoneren naar Karen Stals,
02 456 97 85.

Oefen je Nederlands
Misschien heb je de afﬁches met de slogan ‘Ik oefen... Jij
oefent... Hij oefent... Wij oefenen hier Nederlands’ al gezien in
een handelszaak, school, cultureel centrum of bibliotheek? Deze
afﬁches maken deel uit van de sensibiliseringscampagne van de
provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’. De handelaars
worden met deze campagne aangespoord om niet meteen over
te schakelen op een andere taal als een anderstalige klant nog
een beetje moeite heeft met het Nederlands. De anderstaligen
die Nederlands leren, krijgen op die manier de kans om hun
Nederlands ook in het dagelijkse leven te gebruiken.
Deze maand ontvangen de handelaars in de deelnemende
gemeenten een raamsticker. Voor de horecazaken is er deze keer
een extraatje: zij ontvangen niet alleen de raamsticker, maar
ook een aantal bierviltjes waarop de slogan en het campagnebeeld staan. Ook de cafés van de gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ en van een aantal culturele centra, sportcentra en
sportverenigingen krijgen deze bierviltjes. Het is de eerste keer
dat een actie in het kader van de campagne speciﬁek naar de
horecazaken wordt gericht.
De faciliteitengemeenten horen niet bij de twaalf deelnemende
gemeenten. Indien je een horecazaak hebt in één van de faciliteitengemeenten en ook wil deelnemen aan de bierviltjesactie,
kan je een pakket ophalen in één van de zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. Geïnteresseerden uit andere gemeenten
kunnen informatie vragen door een e-mail te sturen naar
taalloket@derand.be
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Wat komt er in de Moelie
in 2004-2005?
Ook nieuwsgierig wat er in De Moelie komt vanaf september? Hieronder een vooruitblik op de podiumprogrammering van het komende seizoen. Neem alvast jouw agenda bij de hand. Half juni verschijnt de
seizoensbrochure van vzw ‘de Rand’ met alle voorstellingen van de zes centra van ‘de Rand’. Hierin wordt
een interessante abonnementsformule aangeboden. Wanneer je uit dit gezamenlijk aanbod kaarten bestelt voor minstens 4 voorstellingen in eender welk centrum van ‘de Rand’, geniet je van de voordelige
abonnementsvoorwaarden. De seizoensbrochure is beschikbaar vanaf 14 juni. Schrijf, bel, fax of mail ons
en je krijgt ze kosteloos toegestuurd. Vanaf 2 juli kan je tickets bestellen via www.demoelie.be
> van zondag 5 september tot donderdag 30 september
Tentoonstelling Vreemdgaan? - ‘Gekleurde foto’s in zwart/wit’
> zaterdagen 11, 18, 25 september en zaterdag 9 oktober
Cursus Grafﬁti
> dinsdag 5 oktober
Schoolprogrammering
Paco Productie Theater met ‘Het Pest Actie Plan’ (10-12 jaar)
> 8, 9 en 10 oktober
Groepstentoonstelling met als thema ‘Kunst… NATUURLIJK’
> vrijdag 15 oktober om 20u30
Vlaams Fruit - ‘Jaloezie, faxdialoog voor drie vrouwen’
> woensdag 20 oktober om 14u
Familievoorstelling ‘Kindercircus Hokus Pokus’
> donderdag 28 oktober om 20u
Festival van Vlaanderen
Frank Braley - solo-pianorecital
i.s.m. Het Vlaams Verbond der Tandartsen en het Sint-Ceciliakoor
> donderdag 4 november om 20u
Nigel Williams - ‘De penismonoloog’
> 19, 20 en 21 november
Tentoonstelling schilderijen door Daniëlle Willems
> 26, 27 en 28 november
Toneelvoorstelling door de Toneelvrienden van Linkebeek
> woensdag 1 december om 14u
Familievoorstelling Urkie Purkie - ‘Sintvoorstelling’
Met bezoek van de Sint
> zaterdag 18 december om 20u in de Sint-Sebastiaanskerk
Kerstconcert Sint-Ceciliakoor
> zaterdag 15 januari ‘05 vanaf 14u
Free Dance Podium
> woensdag 26 januari ‘05
Schoolprogrammering
Figurentheater Het Koffertje - ‘Huis achter de heg’ (onthaalklas
+ 1ste kleuterklas)
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> donderdag 27 januari ‘05 om 20u
De Beenhouwerij ‘Slagen en verwonderingen’ met Gerrit De Cock
(JIMtv en Kanaal Twee, Les Truttes) en Reinert Dhaene (Ashbury
Faith en Superdiesl & Yum)
> woensdag 2 februari ‘05 om 14u
Familievoorstelling Guinelli - ‘The art of amazement’
> dinsdag 15 februari ‘05
Schoolprogrammering
Klokhuis Junior - ‘Kwasnrat’ (8-12 jaar)
> vrijdag 18 februari ‘05 om 20u30
Micheline Van Hautem - ‘Call me Madam’
> 25, 26 en 27 februari ‘05
Tentoonstelling Laatbloeiersacademie van Alsemberg
Experimenteel tekenen en schilderen
> dinsdag 1 maart ‘05
Schoolprogrammering
Theater Propop - ‘Kwijt’ (4-8 jaar)
> vrijdag 4 maart ‘05 om 20u30
Mengtheater
> 11, 12 en 13 maart ‘05
Tentoonstelling Mike Van der Stappen
> woensdag 16 maart ‘05 om 14u
Familievoorstelling Klutske - ‘Fluo Flits Fuif’
> dinsdag 22 maart ‘05
Schoolprogrammering
vzw Art’oh! - ‘Improket’ (Improvisatietheater voor kinderen 1ste
tot 4de leerjaar)
> zaterdag 16 april ‘05 vanaf 18u30
LinkeFolk met Gaia, Maruzella, Tantra en Orion met Philip
Catherine
> zondag 24 april ‘05 om 11u
Randacademie - Aperitiefconcert

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN
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Staalkaart
Linkebeek
Cecile Vandersype
1) naam (bijnaam):
Cecile Vandersype,
bijnaam: Cilleke of
Lily
2) adres: Oude Weg 1
3) leeftijd: 55
4) kinderen en
kleinkinderen
(aantal, leeftijd,
namen): twee kinderen Ann en Carles;
drie kleinkinderen:
Yassin, Sam en
Phoebe
5) huisdieren: een poedel ‘Minimouse’
6) beroep: huismoeder, voordien 20 jaar onthaalmoeder
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: ik ben al 25 jaar actief
in de Toneelvrienden van Linkebeek, waarvan ik penningmeester
ben. Ik ben ook lid van de KAV.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: sinds 1970
9) mooiste plekje van Linkebeek: geen
10) lelijkste plekje van Linkebeek: Linkebeek is in het algemeen niet proper. Daar zou iets aan gedaan moeten worden.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: ik ben afkomstig van Oudergem en mijn man werkt als politieagent in Ukkel.
Daarom zijn we hier komen wonen. Maar het was zeer moeilijk
om mij in Linkebeek in het sociale leven in te burgeren. In
Oudergem kende ik veel volk, hier moest ik een nieuwe vriendenkring opbouwen, en dat was niet eenvoudig.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: zie 10
13) held in de wereld: er zijn er verschillende, maar ik kan ze
niet direct opnoemen.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: geen idee
15) wie zou je voor één dag willen zijn: mezelf. Ik ben tevreden met mezelf.
16) krant: Het Laatste Nieuws
17) lievelingsprogramma / ﬁlm: op VTM kijk ik naar Wittekerke en Familie
18) lievelingsboek: ik lees geen boeken
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep: vooral Vlaamse
zangers zoals Helmut Lotti
20) merk auto: Volkswagen Golf

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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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

INFO

JUNI
13

11u-18u

Cultuurraad

Open Tuinen

GC de Moelie

02 380 77 51

15

13u30

KBG

Hobbyclub

GC de Moelie

02 380 75 59

15

19u30

Quiltatelier

Patchwork en quilten

GC de Moelie

29

14u

KBG

Ledenvergadering

GC de Moelie

Sint-Genesius-Rode

02 380 91 07

AUGUSTUS
29

vzw ‘de Rand’

Petanquetornooi

30

Gezinsbond

Jaarlijkse gezinsuitstap

KBG

Ledenvergadering

GC de Moelie

31

14u

02 380 91 07

SEPTEMBER
5

8u

De Gordel

Avontuurlijke wandeling met
survivalrun-initiatie

GC de Moelie

5

10u

De Moelie

Tentoonstelling ‘Vreemd gaan’

GC de Moelie

7

19u

De Moelie

Inschrijving taallessen Nederlands

GC de Moelie

7

13u30

KBG

Hobbyclub

GC de Moelie

11

15u-17u

JeuLink i.s.m. de
Moelie

Cursus Grafﬁti

GC de Moelie

12

11u

KAV

Brunch

het Gildenhuis

17

18u

Gezinsbond

Spaghetti-avond

het Gildenhuis

18

15u-17u

JeuLink i.s.m. de
Moelie

Cursus Grafﬁti

GC de Moelie

21

14u

KBG

Hobbyclub

GC de Moelie

25

15u-17u

JeuLink i.s.m. de
Moelie

Cursus Grafﬁti

GC de Moelie

28

20u

Cultuurraad

Algemene vergadering

GC de Moelie

02 380 75 59

REDACTIE
Mark De Maeyer, Jef Motté,
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Anne Van Loey
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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

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.

