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Hier gaan we dan
De ‘tofste zondag’ is weer achter de rug en
hiermee ook de vakantieperiode. Deze
zonovergoten Gordel werd voor de talrijke
deelnemers opnieuw een sportieve, gezellige en avontuurlijke dag. Om de 15 kmwandeling tussen Rode en Linkebeek wat
nieuw leven in te blazen, konden de deelnemers deze keer meedoen aan een ‘survival-run’ in de omgeving van de Moelie.
Teek-it-iezie, de jonge avontuurlijke vereniging uit Linkebeek, stond in voor een puike
organisatie en kon op heel wat bijval
rekenen. De Gordel maakt zich nu op voor
zijn zilveren jubileum.
In dit septembernummer kan de redactie de
lezers onmiddellijk al een heleboel nieuws
aanbieden. De diverse verenigingen schieten opnieuw uit de startblokken en gaan de
winterperiode tegemoet met een goedgevuld programma. Aan de programmering
van het gemeenschapscentrum de Moelie
besteden we uiteraard uitvoerig aandacht.
De maand oktober belooft erg interessant
en razend druk te worden. De kermis is in
Linkebeek al lang geen feest meer, maar
toch staat dat weekend in de Moelie ieder
jaar open voor de amateurkunsten. Een
week later komen de theaterliefhebbers aan
hun trekken met een boeiende toneelvoorstelling (met onder meer Marilou Mermans
die een hoofdrol vertolkt in Konﬁtuur, de
nieuwe ﬁlm van Lieven Debrauwer, de
regisseur van Pauline en Paulette). De
jaarlijkse quiz van de Cultuurraad is voor 23
oktober en een week later is het Festival
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van Vlaanderen opnieuw te gast met pianist
Frank Braley, laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd 1991. Hij speelde en
imponeerde hier vorig jaar het publiek voor
een uitverkochte zaal.
Ook over de nieuwe mensen, die vanaf
oktober het café van de Moelie zullen
uitbaten, verneem je iets meer in dit
nummer. De verwachtingen zijn hooggespannen, want er zijn al zo weinig cafés in
de omgeving. Een gezellig en verzorgd café
is niet enkel voor het gemeenschapscentrum belangrijk, maar kan ook voor Linkebeek een meerwaarde betekenen.
Nieuw is ook onze rubriek ‘dubbelzicht’,
waarin we elke maand met foto’s het oude
naast het huidige Linkebeek plaatsen. Dat
levert niet alleen mooie plaatjes op, maar
ook heel wat verrassingen. Kijk en oordeel
zelf. Het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 juni krijg je nu pas te lezen
omdat deze zitting te laat plaatsvond voor
opname in het vakantienummer. Daarnaast
verzamelden we voor jou de gebruikelijke
losse ﬂodders in de rand van de gemeentelijke activiteit. Het ziet er naar uit dat we
de komende jaren af te rekenen krijgen met
verkeershinder omwille van opeenvolgende
openbare werken. Molenstraat, Hollebeekstraat, Stationsstraat en Dapperensquare, de uitbreiding van de spoorweg:
we krijgen op een of andere manier allemaal ons deel. Niemand zal nog kunnen
zeggen dat er in Linkebeek niet gewerkt
wordt.
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Linkebeek vroeger en nu
Het ontstaan van Linkebeek. Onze kennis 50 jaar geleden
De geschiedenis is voorbij. Onze kennis van het verleden gaat wel vooruit. Ons weten lijkt op een puzzel: hoe meer stukken we kennen, hoe vollediger en juister ons beeld. Een halve eeuw geleden bereidde
mijn vader een artikel voor over het ontstaan van onze gemeente. Het werd een synthese van wat men
toen over dit onderwerp wist. Het is de moeite waard dit onuitgegeven essay na al die tijd te publiceren, omdat het een uitstekende basis vormt voor verbetering of bevestiging.
“De geschiedenis van de streek, waartoe
Linkebeek behoort, vangt pas aan in de
10de eeuw. Slechts luttele gegevens zijn
voorhanden uit het tijdperk van Karel de
Grote en de invallen van de Noormannen.
Pas tijdens de verbrokkeling van het
Frankische rijk duiken enkele sporadische
feiten op die met een minimum aan
zekerheid vermeld kunnen worden. Voor
heel het vroegere tijdperk tast men in het
duister en wat historisch materiaal betreft beschikt men alleen over wat schaarse oudheidkundige vondsten. De grond,
die men hier aantreft, behoort tot het
oudste tertiair tijdvak, het eoceen. Die
grond is stilaan naar boven gekomen na
het terugtrekken van de zee die zelfs
tot aan de voet van de Ardennen, Haspengouw en Waals-Brabant kwam. Uit dit
tijdperk heeft men ten zuiden van Brussel
allerlei fossielen of versteende overblijfselen gevonden: bijv. haaien en zaagvissen
in de lagen van Kalevoet. De Noordzee
vormde hier een inham, een baai, een golf
die ging van de Denderstreek langs Asse
en Meise tot Kortenberg. Het quartair
tijdperk met zijn diluviale lagen, waarin
men één van de laatste aardschokken
terugvindt, is te herkennen aan de talrijke
keien of vuurstenen. Op enkele plaatsen in
Linkebeek treft men keienvelden aan die
de golvingen van de bodem trouw volgen.”
“Vroeger waren onze streken met bossen
bedekt. Het Zoniënwoud liep van de
Zenneboorden tot de Dijle. Het maakte
deel uit van het beruchte Kolenwoud
(Silva carbonaria) dat de Romeinse veldheren in hun geschriften vermeldden. Zijn de
oude Gallische volkeren hier voorbijgetrokken? Zijn de Nerviërs, die tussen Schelde
en Dijle gevestigd waren, hier geweest? Er
is (hier) uit die periode niets overgebleven: geen menhirs, geen dolmens, geen
cromlechs (= een soort grafplaatsen).
Nochtans heeft de geoloog, professor

Cumont, in de 19de eeuw (± 1885), in
Verrewinkel wapens uit kei- of vuursteen
(silex) gevonden. Deze wapens (messen,
pijlpunten, bijlen, enzovoort) bleken
afkomstig te zijn van een werkplaats voor
het vervaardigen van neolithische voorwerpen die, naar de mening van de heer
Cumont, in Verrewinkel gevestigd was.”
“Het is al even moeilijk veel informatie
over het Romeinse tijdperk te vinden. In
1925 werd in Linkebeek een ‘Tetricus’
gevonden, namelijk een klein bronzen
muntstuk met het opschrift IMP.C.Tetricus
en op de keerzijde Pax.Aug. (Tetricus was
een Romeinse keizer uit de reeks van de
30 tirannen. Hij werd keizer in 268 en
onttroond door Aurelianus in 273). Maar
uit dat ene geldstuk zijn er geen aﬂeidingen mogelijk. Hier zijn dan ook geen oude
plaatsnamen te vinden, zoals heem,
kouter, wijk, tom, necker, die ons aan de
Oude Belgen, de Romeinen of de Franken
doen terugdenken. Waaraan heeft Linkebeek zijn ontstaan te danken? Aan het
parochiewezen of aan een feodale oprichting? Wellicht aan beiden.”
J. Geysels (± 1954)

Na het overlijden van J. Geysels in 1969
zijn er, door vergelijking met de gemeenten in de wijde omtrek, toch heel wat
inzichten bijgekomen. Wij denken aan het
monumentale werk van J. Verbesselt, ‘Het
parochiewezen in Brabant’ (1985), waar
niet minder dan 63 bladzijden aan Linkebeek zijn gewijd! Ook heeft men intussen
de gewoonten en het gedachtegoed van
onze Keltische voorouders, de Oude
Belgen, herontdekt (vooral na 1980). De
betekenis van Brussel, Ukkel en Nijvel voor
onze streek is verder uitgepluisd en heel
wat stil werk is geleverd door zovele
geïnteresseerden. In de volgende bijdragen zal ik trachten de huidige stand van
zaken toe te lichten. En we hopen dat
anderen de puzzel nog verder kunnen
vervolledigen.
Wellicht zijn er ook vondsten gedaan die
niet gekend zijn. Men houdt ze angstvallig
voor zich, misschien uit vrees dat ze
opgeëist worden of gewoonweg uit verzameldrang. Meestal gaat dan bij het overlijden alle informatie verloren en dat is
jammer. Met de huidige fotograﬁsche
middelen hoeft men echter de voorwerpen
niet meer uit handen te geven. Na een tip
wil ik in alle discretie de nuttige inlichtingen verzamelen: beschrijving, plaats en
omstandigheden van de vondst. Deze
informatie is soms van onschatbare waarde
voor een beter historisch inzicht. In de
volgende bijdrage wordt trouwens zo’n
voorbeeld geschetst: de ontdekking van 2
oude munten in 1958, na het verschijnen
van de ‘Geschiedenis van Linkebeek’.
Alex Geysels
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Uit goede bron
Volvo
De gemeentewerklieden beschikken over
een fonkelnieuwe vrachtwagen. De oude
Renault werd vervangen door een Volvo
van zo maar eventjes 26 ton. De vrachtwagen met opgebouwd kraansysteem en
verwisselbare containers is 1 meter langer,
maar wel iets smaller dan zijn voorganger.
Er zijn 4 containers voorzien: voor gewoon
transport, voor het vervoer van slib, voor
het vervoer van grof huisvuil en zwerfvuil
en een reservecontainer. Het voertuig
heeft ongeveer 150.000 euro gekost.
Openbare Werken
Op de zitting van de Gecororaad van 11
mei werden verschillende geplande verbeteringswerken door een vertegenwoordiger
van het studiebureau dat deze werken
voorbereidt, nader toegelicht.
In de Perkstraat komt er een ‘zone 30’
tussen de Lange Haagstraat en de grens
met Ukkel in Verrewinkel. De twee bestaande verkeersdrempels worden aangepast en onder de spoorwegbrug komt er
een rammelstrook met kasseien. Ter
hoogte van de weg naar de Perkhoeve is er
een verkeersplateau voorzien en op drie
plaatsen een bloembak om het verkeer te
vertragen. Langs beide kanten van de
straat zou een ﬁetsstrook komen, maar die
zou het parkeren van de buurtbewoners
bemoeilijken. De leden van de Gecoro
vinden dit alles maar een oplossing op
korte termijn, omdat er geen voorzieningen voor voetgangers zijn. Deze werken
zijn geen prioriteit en kunnen dus nog een
tijdje uitblijven.
Bij de grote verbeteringswerken aan de
Hollebeekstraat, de zogeheten ‘derde fase’
tussen de Hoeve ’t Holleken en de spoorwegbrug, komen er voetpaden in dolomiet
en een verkeersplateau ter hoogte van
Haldorp, net als aan het kruispunt met de
Lange Haagstraat en aan de Hoeve ’t
Holleken. De kleine Perkstraat (verbinding
Haldorp met station van het Holleken) zal
in klinkers worden heraangelegd. Voor een
betere inrichting van het driehoekig
pleintje, aan de voormalige kapel en het
Schoolken, zal de Gecororaad een voorstel
uitwerken.
Voor de herstelling van de Trap van de
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Honderdjarige (naast het Gildenhuis) en
de Kerktrap (richting Wijnbrondal) worden
boordstenen in blauwe steen en recuperatiematerialen gebruikt en onder de Kerktrap komt er een nieuwe riolering. De trap
van het Pastorijpad (richting De Moelie)
wordt gekasseid zoals dat al gebeurde met
de doorgang naast De Moelie.
Voor de geplande aanleg van een ‘zone 30’
aan de schoolomgeving zit men nog maar
in het stadium van een voorproject. In de
Van Lishoutstraat en een deel van de
Brouwerijstraat zullen de rijbaan en het
voetpad vernieuwd moeten worden en in
de nabijheid van de schoolingang moet
het aantal parkeerplaatsen verhogen. Maar
er wordt overwogen ook het benedendeel
van de Stationsstraat (tussen de Van
Lishoutstraat en Indemans) in het project
op te nemen om er onder meer de snelheid
te verlagen en het sluipverkeer te ontmoedigen. Beslissingen hieromtrent zijn nog
niet genomen.
Voor de verbetering van de Sint-Sebastiaanstraat, eveneens opgenomen in deze
‘zone 30’, is het de bedoeling dezelfde
materialen als nu te gebruiken. De Gecororaad wijst erop dat het voetgangersprobleem in de Brouwerijstraat ter hoogte
van Le Petit Coq dringender is dan in de
Van Lishoutstraat. Ook het parkeerprobleem is daar, volgens de raad, voor
omwonenden en ouders van schoolgaande
kinderen een terechte bron van ergernis.
Stationsstraat
Dat de verbeteringswerken aan de Dapperensquare en het bovengedeelte van de
Stationsstraat er nog niet direct komen,
werd duidelijk toen in augustus de riooldeksels van de Stationsstraat grondig
werden aangepakt. Deze werken hebben
ongeveer drie weken voor de nodige
omleidingen gezorgd en kostten bijna
41.540 euro. De uitgaven zijn een gevolg
van slecht uitgevoerde werken in 1998,
werken die zelfs nooit helemaal voltooid
werden. Het intense (vooral bus)verkeer
heeft ervoor gezorgd dat de putdeksels
niet meer zouden standhouden tot de op
stapel staande verbeteringswerken. In dat
vooruitzicht werden er al tweemaal grondboringen uitgevoerd die een beeld moeten

geven van de toestand van het talud langs
de kant van de Zavelstraat. Om deze
resultaten vakkundig te kunnen evalueren
is de tussenkomst van een gespecialiseerd
adviesbureau nodig, waarvoor de kostprijs
ongeveer 5.000 euro is. Heel waarschijnlijk
zal een versteviging van het talud aan de
bovenkant noodzakelijk zijn.
Ook aan de benedenkant van de Stationsstraat werden een paar putdeksels hersteld. Gelukkig maar, want bij het openleggen van de straat werd ter hoogte van
de huizenrij een belangrijke uitspoeling
gevonden, die nu zonder ongevallen
opgevuld kon worden.
Wekelijkse markt
Het gemeentebestuur wil de opstelling van
de wekelijkse markt wijzigen. Als test
zullen de kramen langs de kant van het
gemeentehuis een plaats krijgen, zodat
het verkeer verplicht wordt rond te rijden,
om het Gemeenteplein, via het restaurant
Noï en de Zavelstraat, te verlaten.
Vzw Hart van het Dorp
De verenigde handelaars van het Gemeenteplein organiseren op zondag 19 september hun jaarlijkse rommelmarkt van 8u tot
16u. Deze organisatie brengt, vooral bij
goed weer, heel wat volk op de been, wat
uiteraard voor de nodige parkeerproblemen en verkeershinder zorgt. De speelplaats van de gemeentescholen wordt als
parking opengesteld.
Gemeentehuis
Vanaf september verschijnen er enkele
nieuwe gezichten bij het gemeentepersoneel. Manuel Duran, de bibliothecaris
neemt voor één jaar loopbaanonderbreking
en wordt voor die periode vervangen door
Annelies De Laender. Zij is licentiate
geschiedenis en in het bezit van de akte
van bekwaamheid voor het houden van
een openbare bibliotheek.
De gemeentesecretaris krijgt eindelijk
hulp door de aanwerving van een bestuurssecretaris algemene zaken. Evi
Gybels was één van de drie kandidaten die
slaagde voor het aanwervingsexamen. Zij
woont in Beringen en spoort dagelijks
vanuit Diest naar Linkebeek. Wim Vanhoof
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De trap van het Pastorijpad.

komt de dienst grondbeleid versterken en
woont eveneens in Limburg, maar overweegt naar het Brusselse te verhuizen.
Oefenveld
De bouw van een clubhuis op het gemeentelijk sportveld is heropgestart. Buurtbewoners waren bij de Raad van State en ook
bij de burgerlijke rechtbank in beroep
gegaan tegen deze constructie, maar
kregen ongelijk. Er werd wel een gewijzigde bouwtoelating afgeleverd waardoor
de hoogte en het volume van het gebouw
lichtjes verkleinen. Er werden onderhoudswerken uitgevoerd aan het hoger gelegen
oefenveld, gelegen in natuurzone. Hiervoor waren er drie prijsvoorstellen ingediend. De ﬁrma Sera uit Linkebeek mocht
de opdracht voor 6.650 euro uitvoeren.
Zomerstage
“Al spelend Nederlands leren van 26 tot 30
juli en van 2 tot 6 augustus, voor kinderen
van 5 tot 12 jaar”. Deze ateliers Nederlands zouden afgewisseld worden met
spel, dans en koken. Bij gebrek aan belangstelling kon het initiatief spijtig
genoeg niet plaatsvinden. Hopelijk zit het
inschrijvingsgeld van 100 euro er voor iets
tussen. Het zou geen kwaad kunnen, als
het gemeentebestuur zulke initiatieven
wat meer zou aanmoedigen en ﬁnancieel
zou ondersteunen.
Molenstraat
De eigenaar van het kleine fabriekje
beneden aan de Molenstraat vroeg een
stedenbouwkundig attest aan om het

‘Zone 30’ in de Perkstraat.

gebouw om te vormen tot vijf appartementen. Het schepencollege leverde eerst
een gunstig advies af, maar stuurde de
aanvraag toch door naar Stedenbouw. De
ambtenaar gaat niet akkoord met het
voorgestelde project, omdat de oppervlakte van het terrein te klein is voor vijf
appartementen.
De aanbesteding voor de verbeteringswerken aan de Molenstraat vond begin augustus plaats. De inschrijvingen van de vier
aannemers liggen iets lager dan de geraamde 369.000 euro. Er wordt verwacht
dat in de loop van deze maand de werken
worden toegewezen.
Linkebeekse Feesten
De afrekening van de Linkebeekse Feesten
is nog niet bekend. Wel zette het schepencollege het licht op groen voor de uitbetaling van de lange lijst van facturen,
waarvan het bedrag begin juli al opliep tot
ruim 21.000 euro. Naar verluidt zijn de
inkomsten lager dan bij vorige editie in
2002, zodat het reële verlies van deze
gemeentelijke feesten wellicht nog hoger
zal oplopen. Wordt vervolgd.

De opstelling van de markt wordt gewijzigd.

allemaal, een aantal zijn intussen door
vandalen uitgerukt of gestolen. En nu lijkt
ons schepencollege plots erg bezorgd
te zijn om deze Wijnborrewandeling, want
ze gaan de provinciale dienst daarvan op
de hoogte brengen, en... intussen ook
vragen de bordjes tweetalig te maken. Hoe
vertaalt men in ‘s hemelsnaam zoiets? En
waarom?
Snoeihout
De eerste ophaling van grof snoeihout op
27 mei van dit jaar was geen onverdeeld
succes. Er werd ongeveer 4 ton opgehaald,
maar men had op de helft meer gerekend.
Het nieuwe initiatief werd natuurlijk
alleen maar via de Gemeentelijke Mededelingen de maand voordien bekendgemaakt
en stond nog niet in de jaarkalender voor
de ophaling van het afval. Het is de
opdracht van de Schepen van Milieu om de
bevolking hierover te informeren, want
een ophaling die maar een paar keer per
jaar plaatsvindt, zoals ook het Klein
Gevaarlijk Afval, is men vlug vergeten.
Schrijf de datum van de volgende ophaling
nu al op je kalender: 28 oktober.

Wijnborrewandeling
Eind vorig jaar deelden wij in deze rubriek
mee dat het schepencollege beslist had de
zeshoekige bordjes van de Wijnborrewandeling weg te nemen indien de provincie
ze niet zou vervangen door een tweetalige
bewegwijzering. De dame en heren van het
College hebben wellicht nog eens goed
over deze beslissing nagedacht, want tot
op heden staan de bordjes er nog. Niet
SJOENKE I jaargang 44, nr 258 september 2004
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Zomerberichten
Uit de gemeenteraad van 28 juni
Vlak voor de zomervakantie moest het
schepencollege nog enkele dringende
beslissingen door de gemeenteraad laten
bekrachtigen. Het zou een korte zitting
worden, maar oppositiegroep LK 2000
besliste daar anders over door, via de
indiening van een tiental vragen, de
meerderheid het vuur aan de schenen te
leggen.
> De gemeenteraad keurt eenparig het
lastenboek en de kostenraming goed voor
de aanpassingswerken aan het recent
aangekochte vroegere bankgebouw aan de
Dapperensquare. Door het gebrek aan
ruimte in het gemeentehuis wil het gemeentebestuur zo snel mogelijk tot de
herinrichting van deze nieuwe aanwinst
overgaan. Zo komt er na de verhuis van de
politiediensten en de gemeentelijke bibliotheek van het gemeentehuis naar de
Dapperensquare meer ruimte vrij voor de
administratie. De technische dienst maakte
een lastenboek en kostenraming van de uit
te voeren werken. De kosten voor aanpassingen aan de ruwbouw, sanitair, airco en
centrale verwarming, elektriciteit, alarmen dedectievoorzieningen, telecommunicatie en beveiliging van de kluisdeuren
worden op 47.370 euro geraamd. Voor de
uitvoering van deze werken keurt de
gemeenteraad eveneens de aanstelling van
een veiligheidscoördinator goed.
> Een Koninklijk Besluit van 1998 bepaalt
aan welke technische vereisten verkeersdrempels en verkeersplateaus moeten
voldoen. Een studiebureau stelde vast dat
twee drempels in de Brouwerijstraat, één
in de Hess-de-Lilez en één drempel aan
het postgebouw aangepast moeten worden. Deze laatste wordt vervangen door
een verkeersplateau over de breedte van
het hele kruispunt. Het kostenplaatje
hiervoor wordt op ruim 155.000 euro
geraamd.
Een oppositielid wil zekerheid of bij de
aanleg van het plateau aan de post wel
degelijk rekening werd gehouden met de
geplande verbeteringswerken aan de
Stationsstraat en de Dapperensquare,
waarop de schepen positief antwoordt.
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> Door de instorting van een groot gedeelte van het voetpad, als gevolg van
een waterlek in januari 2003, werd de Van
Dormaelstraat grondig heraangelegd. De
volledige heraanleg van de straat en de
vernieuwing van de nutsleidingen werden
op 550.000 euro geraamd, maar kostten
uiteindelijk 666.570 euro. Aangezien dit
meer dan 10% boven de raming is, moet
de gemeenteraad zich met de eindafrekening akkoord verklaren, wat met eenparigheid van stemmen gebeurt. Van oppositiekant wordt erop gewezen dat nu duidelijk
blijkt dat, zonder politiecontrole, de
voorschriften van de ‘zone 30’ niet worden
nageleefd, vooral wanneer de voorziene
parkeerplaatsen, afwisselend links en
rechts van de straat, onbezet zijn.
> Hierna volgt de bespreking van de
aangevraagde agendapunten. Het is
duidelijk dat de gemeenteraadsleden van
LK 2000 het schepencollege vlak voor de
zomervakantie nogmaals aan de tand
willen voelen over een aantal aanslepende
problemen en voorziene werken die, naar
hun mening, te lang op zich laten wachten.
Vorig jaar besliste de gemeenteraad in de
omgeving van de scholen een ‘zone 30’ in
te voeren. “Waarom zijn, een half jaar na
het beëindigen van de werken aan de Van
Dormaelstraat, de verkeersborden nog niet
geplaatst en wanneer zullen de nodige
aanpassingen hiervoor in de andere
straten, waaronder de Van Lishout- en
Brouwerijstraat, gebeuren?”, wil de
oppositie weten. De Schepen van Openbare Werken moet toegeven dat deze
borden al geruime tijd in het gemeentedepot liggen en dat ze er in de vakantieperiode zullen staan (enkele dagen later
werden de zone 30-bordjes geplaatst). Wat
de aanpassingswerken aan de andere
straten rondom de scholen betreft, werd
een eerste voorstel van het studiebureau
door de Gecoro (Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening) niet goedgekeurd en bijgevolg moet het bureau een
nieuw voorstel uitwerken.

> Een oppositielid klaagt voor de zoveelste keer de slechte staat van vele verkeersborden in de gemeente aan. De
plaatselijke politie maakte een paar jaar
geleden een inventaris op van te vervangen of te reinigen verkeersborden en tot
op heden werd daar geen gevolg aan
gegeven. Ook hier maakt de schepen zich
sterk dat men hiermee tijdens de vakantieperiode zal beginnen en dat deze
operatie voor het einde van het jaar achter
de rug moet zijn.(De gemeentewerklieden
hebben reeds een groot aantal borden
vervangen of proper gemaakt. Sommige
van deze borden werden al opnieuw met
grafﬁti bespoten).
> LK 2000 wil van het schepencollege
vernemen welke de planning is van de in
voorbereiding zijnde openbare werken. De
werken aan het bovengedeelte van de
Stationsstraat en de Dapperensquare zijn
volgens de schepen inderdaad aan elkaar
gelinkt. Maar over de vordering in dit
dossier draait hij rond de pot; een handige
uitvlucht om niet te hoeven toe te geven
dat deze noodzakelijke verbeteringswerken
nog niet voor morgen zijn.
Voor andere werken zijn de antwoorden
gelukkig iets duidelijker. Zo zouden de
verbeteringswerken aan de drie trappen in
de omgeving van de kerk en het Gemeenteplein in het voorjaar 2005 van start
kunnen gaan; raming ongeveer 250.000
euro. Voor de uitvoering van de derde fase
van de Hollebeekstraat moet de aanbesteding in december 2004 gebeuren en is de
aanvang eveneens in het voorjaar van
2005 gepland. De schepen maakt voorzichtigheidshalve wel al voorbehoud omwille
van mogelijke onteigeningsproblemen. De
kostprijs van dit belangrijke project is op
1.650.000 euro geschat, deels door het
Vlaams Gewest gesubsidieerd. De verbeteringswerken aan de Molenstraat (kostprijs
369.000 euro) zouden deze herfst moeten
beginnen. De uitvoering van de langverwachte rotonde aan het kruispunt met de
Alsembergsesteenweg zal niet gelijktijdig
gebeuren omdat de provincie nog altijd
niet klaar is met het administratieve
dossier.
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‘Zone 30’ in Van Dormaelstraat wordt niet

Verkeersdrempels moeten worden aangepast.

nageleefd.

Houten paletten in het Wijnbrondal om drassige
stroken te overbruggen.

> De volgende vraag handelt over de
slechte toestand van het Wijnbrondal, van
de wandelwegen in het algemeen en van
vele voetpaden. De wandelweg door het
Wijnbrondal wordt steeds moeilijker
begaanbaar. Onbekenden legden onlangs
zelfs houten paletten over de drassige
stroken. Het schepencollege zegt hiervan
geen weet te hebben. “Het studiebureau
doet momenteel zijn werk”, is het antwoord van de bevoegde schepen. Wat de
overige wandelpaden betreft, beweert zij
dat die wel onderhouden worden. De
oppositie betwist dat. Diverse paden zijn
op sommige plaatsen moeilijk begaanbaar
door overvloedig onkruid. “Voor de herstelling van de voetpaden is de aanbestedingsprocedure lang en moeilijk”, verklaart
de schepen. De oppositie erkent dit, maar
herhaalt haar voorstel om ieder jaar een
nauwkeurige planning op te maken voor de
verbetering of aanleg van voetpaden, want
“de inwoners worden het beu om telkens
met allerlei excuses te worden afgescheept als ze aanklagen hoe slecht
sommige voetpaden erbij liggen”.

> Een volgende vraag gaat over de aanpassings- en herstellingswerken aan het
gemeentehuis. “Wanneer worden de
dakgoten en de voorgevel hersteld? En
gaat het studiebureau nu al dan niet zijn
opdracht voortzetten om de aanpassingswerken in goede banen te leiden?” De
dakgoten worden weldra vernieuwd en
voor de verfraaiing van de voorgevel
werden er prijzen gevraagd. Wat de aanpassingswerken aan de binneninrichting
van het gemeentehuis betreft, is het
antwoord van de burgemeester minder duidelijk. Met de aankoop van het nieuwe
gebouw is er natuurlijk een belangrijk
nieuw gegeven, maar over welke herinrichtingswerken er precies moeten gebeuren,
is men het nog niet eens. Ook over het
opnieuw inschakelen van het studiebureau
komt er geen duidelijkheid. De oppositie
wil weten welk bedrag tot op heden
aan dat bureau werd betaald. Na lang
aandringen geeft de burgemeester toe dat
“de factuur veel is” en dat “het schepencollege deze onkostennota betwist en niet
zinnens is zomaar te betalen”.

> LK 2000 wil het resultaat van de rondvraag in verband met het parkeerreglement op het Gemeenteplein vernemen. De
schepen antwoordt dat de Mobiliteitscommissie het reglement heeft onderzocht en
volledig akkoord gaat met de invoering
van een blauwe zone en bijhorende bewonerskaart. Maar het studiebureau dat
momenteel het Mobiliteitsplan opstelt,
stelt voor met de invoering van het
nieuwe reglement te wachten tot na de
goedkeuring van dat plan.

> “Waarom liggen de werken aan het
clubhuis van de hockeyclub op het gemeentelijk sportveld stil? En moeten er
rond de werf geen omheiningen geplaatst
worden om de veiligheid van onder meer
spelende kinderen te waarborgen?”
Een klacht van de buurtbewoners bij de
Raad van State is de reden dat de bouw
van het clubhuis na de grondwerken werd
stilgelegd en de werf niet goed werd
afgesloten. Volgens de Schepen van Sport

vrezen de buurtbewoners van ‘Den Bocht’
voor lawaaihinder tijdens het weekend en
vinden zij dat het voorziene gebouw te
hoog is. De schepen zegt dat de omheining rond de werf er komt. “Maar wat is
dan de rol van de aangestelde veiligheidscoördinator?”, wil de oppositie weten.
Daarop volgt geen antwoord. Ondertussen
werden de werken hervat.
> Tot slot polsen de oppositieleden of de
meerderheid nog zinnens is Linkebeekse
Feesten te organiseren. En indien wel, of
er dan niet gesleuteld moet worden aan
het concept, gezien de matige opkomst bij
de laatste editie in juni? Volgens het
schepencollege waren de feesten wel een
succes maar was de opkomst zaterdagavond een tegenvaller. Een aantal punten
moeten worden verbeterd, onder meer het
tijdstip, want de feesten vielen samen met
het Feest van de Muziek. Het optreden van
de drie Linkebeekse koren op zondagnamiddag is wel voor herhaling vatbaar.
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Plantaardigheden
De ceder
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats, meesmuilt ge, sintels, schillen,
En schimmel die een blinde muur aanrandt,
Er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er , zeg ik, en mijn stem gaat trillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
Gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
Stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
Niet te benaderen voor noodlots grillen.
Geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.
Ik ken het nog altijd uit mijn hoofd na zovele verplichte declamaties in het middelbaar onderwijs, waar dit gedicht een van de
absolute toppers was. Waarschijnlijk minder vanwege de poëtische kwaliteiten dan wel omdat het kort en redelijk makkelijk te
onthouden was. Han Hoekstra en ik zullen wel allebei jaloers
zijn op elkaar. Hij met zijn denkbeeldige ceder, wij met onze
echte, we willen graag ruilen.
Bij ons thuis hadden we in de tuin een treurceder. Het was een
kramakkelig exemplaar dat had geleden onder Pontius en
Pilatus, maar als kinderen vonden wij hem schitterend en we
hadden allemaal het plan om er later ook zo een te hebben. Ik
dus ook en zo’n dertig jaar geleden plantten we er een midden
in ons gazon. Zo een boom moet alle aandacht krijgen, nietwaar?
Van onaanzienlijk boompje, waarvan de stut meer opviel dan de
boom zelf, groeide het uit tot een tentoonstellingsexemplaar.
Treuren deed hij nog altijd niet;de takken strekten zich altijd
maar breder uit maar het treuren zou vanzelf wel komen als het
gewicht van de takken maar groot genoeg werd, verzekerde men
ons. De boom werd immens; de tuin steeds kleiner.
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Ondertussen veranderde de tuin van zonnetuin naar schaduwtuin. De prachtige kleurrijke border moest plaats maken voor
een stijlvolle, maar redelijk oninteressante groene border met
hosta’s, varens en rodgersia. Met weemoed herinnerden we ons
de tijd dat we met hebzuchtige zin langs kwekerijen konden
dwalen en altijd wel plaats vonden voor die plant die juist dan
onweerstaanbaar was. Een border op kleur was een onbereikbare
droom geworden en de enige tuinadviezen die ons nog konden
interesseren waren die over planten kweken op sombere en
droge plaatsen. Tuinieren was een stuk minder leuk geworden.
De boom of de border?
Op een receptie stonden we met gelijkgezinde tuinliefhebbers
te praten. Het probleem van de enorme ceder en vooral van de
groene ruimte eronder was het onderwerp van gesprek en alle
alternatieven werden van alle kanten belicht, zonder een echte
nieuwe visie op te leveren. Wat later werden we aangesproken
door iemand die bij ons in de buurt had gestaan. “U moet het
me niet kwalijk nemen, maar ik hoorde uw gesprek en ik zou
daar toch iets aan willen toevoegen.”
Hij vertelde dat hij een amateurpiloot was die op mooie dagen
passagiers meenam om een vluchtje boven hun woonstreek te
maken. “Die ceder, die mag u toch echt niet laten weghalen. Die
ken ik heel goed, die is een echte baken voor mij. Een geweldig
exemplaar, zo is er geen tweede. Alleen, als ik mag, zou ik toch
één opmerking willen maken. Dat tuinhuisje eronder, dat zou u
toch moeten laten weghalen, dat bederft het majestueuze
effect!”
Op de een of andere manier had ik wat moeite met het vinden
van de juiste toon voor mijn antwoord: “Dat ‘tuinhuisje’,
meneer, dat is mijn woning!” En daarom ben ik jaloers op de
ceder van Han Hoekstra.
Madelief

VERENIGINGSNIEUWS
09
Ziekenzorg
Op zaterdag 11 september is de jaarlijkse daguitstap van het
gewest Sint-Pieters-Leeuw. Dit jaar staan Kortrijk en omgeving
op het programma. Kortrijk is de stad van de Guldensporenslag,
waar de Fransen kennismaakten met de ‘Goedendag’. Ook de
stad van de ‘Golden River’, alias de Leie, waar het vlas werd
geroot. In de voormiddag bezoeken wij het vlas-, kant- en
linnenmuseum. ‘s Namiddags bezoeken wij het begijnhof en de
O.L. Vrouwkerk en maken we een rondrit met de bus. Natuurlijk
worden we tussendoor verwend met kofﬁe, een lekker middagmaal en rond 17u30 een broodmaaltijd. We maken er zeker een
prettige dag van. Hopelijk is het goede weer ook van de partij.
Een maandje later, op 3 oktober, is er dan weer een gezellig
samenzijn met al de zieken van Linkebeek in ‘t Schoolken op
‘t Holleken. Zoals altijd zal ook deze namiddag heel plezierig zijn.

Turnen en brunch
KAV
Na het jaarlijkse verlof starten wij in september terug met de
wekelijkse turnlessen. Voor de sportievelingen op maandag om
20u in de Moelie onder leiding van Ingrid. Voor het ‘onderhoud’
turnen we op dinsdag om 10u in de Moelie onder leiding van
Kristel.
Onze jaarlijkse ‘brunch’ heeft dit jaar plaats op 12 september
vanaf 11u in het Gildenhuis. Ontbijt op z’n zondags met vele
soorten brood, kofﬁe, thee, fruitsap, chocomelk een variatie
van beleg, spek met eieren, enzovoort. Kom zeker langs, het
loont de moeite. Inschrijven is wel noodzakelijk!
Op 5 november organiseren we een demonstratie ‘bloemschikken’. Niets is zo gezellig als frisse bloemen in huis. We laten
ons meevoeren met de kleurenpracht van de beginnende herfst.
Afspraak op 5 november om 19u30 in de Moelie.

Christelle

Sportoverleg publiceert sportgids
van Linkebeek

Bij de start van een nieuw seizoen staan ook de sportverenigingen opnieuw in de startblokken. Het sportoverleg van Linkebeek
heeft een sportgids samengesteld. Hierin worden alle Vlaamse
sportverenigingen uit Linkebeek, die bij het sportoverleg zijn
aangesloten, voorgesteld. Van elke sportclub vind je de plaats
van training, dagen, uren, inschrijvingsgeld en contactpersonen
terug. Op die manier hoopt het sportoverleg zoveel mogelijk
Linkebekenaren tot sport aan te zetten! De sportgids viel eind
augustus bij elke Linkebekenaar in de bus. Wie meer info wil of
een extra exemplaar, kan in de Moelie terecht.

KHVC Linkebeek start nieuw
voetbalseizoen
Voor KHVC Linkebeek zijn de trainingen opnieuw gestart in
augustus onder leiding van de nieuwe trainer, Alain Nekkebroek.
De eerste ploeg telt bovendien zes nieuwe spelers. Alvast een
beloftevolle start van 2004-2005! Op 12 september speelt de
eerste ploeg tegen Strijland Gooik, op 26 september tegen KFC
Tollembeek. Wie zich nog wil inschrijven bij de jeugdploeg, kan
dat doen op woensdag tijdens de training vanaf 16u.

Jaarprogramma 2004-2005
12/09/04
Brunch in het Gildenhuis
05/10/04
Bloemschikken het jaar rond
21/10/04
Kookles Uit de Oosterse keuken ‘Dim-Sum’
09/11/04
Aromatherapie
15/12/04
Kerstfeest
25/01/05
Zalig slapen, fris ontwaken
17/02/05
Swing
02/03/05
Kookles Mediterrane gerechten
12-13/03/05
Pensenkermis in het Gildenhuis
14/04/05
Digitale fotograﬁe
24/04/05
Wandeling
07/05/05
Mis overleden leden
11/05/05
Moederfeest
07/06/05
Reis
Elke maandag om 20u is het turnen, elke dinsdag om 10u turnen
voor 50+.
Info: 02 380 85 95

Wachtdienst dokters
- 04-05/09:
- 11-12/09:
- 18-19/09:
- 25-26/09 :

Dr V. Risse, 0475 94 32 78
Dr O. Maury, 02 375 88 84
Dr G. Debehault, 0498 04 43 43
Dr L. Depredomme, 0495 21 39 23

Er bestaat ook een centraal oproepnummer: 02 240 80 90
voor de dokters van Beersel, Drogenbos en Ruisbroek. Dit
nummer is enkel bereikbaar tijdens het weekend (van
vrijdag 20u tot maandag 8u).
De dienst opvang zieke kinderen is bereikbaar op de
nummers 02 381 09 87 en 0476 80 33 53.
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KBG
Petanqueclub Linkebeek
Omdat rust roest, hebben wij in de vakantiemaanden in volle
zon doorgespeeld. Het was echt niet te doen. Puffen, afzien,
zweten en zagen, maar toch was iedereen op post. De aprèspetanque was al die moeite toch wel waard. In de schaduw van
een paar hoge bomen in de weide van De Moelie genoten we als
vrienden op een wankele kampeerstoel van een pastis in een
plastieken bekertje. Heerlijk! Sommigen, waaronder de schrijfster van dit stukje, hadden nadien een ferme kater. Maar een
goede kermis is een geseling waard. Gepensioneerden die zich
geroepen voelen om mee te doen, zijn elke donderdag welkom
van 14u tot 17u. Voorwaarde is lid worden van KBG.
Platina bruiloft
Op 6 augustus vierden Florentine Walschot (91) en Leon
Testaert hun platina bruiloft. Lief en leed samen delen, en dit
al zo’n 70 jaar! Het werd gevierd in Home Jasmina. Beiden zijn
reeds 35 jaar lid van KBG. Leon was zeer actief in onze vereniging en is omwille van zijn immer goed humeur nog altijd een
graag geziene gast op onze ledenbijeenkomsten. Florentine kan
er niet meer bij zijn, maar wij kennen haar als een ﬁere, kokette
vrouw. Wij wensen hen een goede gezondheid en spreken af
voor hun 100ste verjaardag. Proﬁciat Florentine en Leon.

Tentoonstelling
Op 10 oktober houdt KBG, ter gelegenheid van de kermis, een
tentoonstelling van werkjes die door onze leden in de loop van
het jaar gemaakt werden, zoals patchwork, schilderijen, poppen,
dieren en allerhande knutselwerk. Je kan komen proeven van
onze zelfgebakken taart, een kop kofﬁe, een pintje of een
frisdrank en dit alles in een gemoedelijke sfeer. De opbrengst
van deze tentoonstelling dient om onze maandelijkse ledenbijeenkomsten mogelijk te maken. Daarom durven wij hopen op
jouw aanwezigheid. Dus afspraak op 10 oktober van 14u tot 19u
in gemeenschapscentrum De Moelie.
Groetjes Julia
Info: 02 380 83 85
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Infodag
Chiro Sjoen
11 september - 14u - Chirolokalen

Chiro Sjoen organiseert op zaterdag 11 september vanaf 14u
een infodag met een tentoonstelling van de kampfoto’s, een
carwash, inschrijvingen, eten en drinken en… spelletjes. Op
zondag 26 september vanaf 9u schieten ze aan de lokalen op ’t
Holleken, Hollebeekstraat 262, in gang op de ‘startdag’ (voor
jongeren vanaf 6 jaar). Het wordt een dag vol verrassingen.

Open lesdag
Studio@etude
11 september - De Moelie
Een gratis ‘open lesdag’ opent het nieuwe schooljaar 2004-2005
bij studio@etude. We starten om 9u30 en gaan door tot 13u30.
De activiteiten vinden plaats in de polyvalente zaal van De
Moelie. De kleine dansers in spé van 6 tot 8 jaar kunnen hun
hartje ophalen met de PréClassics bij Sara om 9u30 of/en met
de PréJazz bij Tineke om 12u30.
Voor de nieuwe dansdiscipline ClipDance kan je terecht bij Sara
vanaf 10u30. Klassiek Ballet kan je meemaken vanaf 11u30. Kay
staat alvast garant voor een professionele les. Deze lessen zijn
voor meisjes en jongens, van 8 tot 12 jaar.
Tijdens de ‘open lesdag’ krijg je ook info en kan je kennismaken
met de lesgeefsters.
De lessen Jazz Dance voor 13-plussers en voor volwassenen
vinden plaats op dinsdag, respectievelijk van 18u tot 19u en
van 19u tot 20u. De lessen vinden wekelijks plaats behalve in
de schoolvakanties. Je kan op elk moment instappen. Kom
langs, doe mee, wees er snel bij en schrijf in!
Aarzel niet om vrijblijvend info te vragen op het nummer
02 354 61 97 of 0496 06 38 58
of via e-mail: studioatetude@yahoo.com

Kaas en wijn
Toneelvrienden
2 oktober - 18u - De Moelie
De Toneelvrienden van Linkebeek organiseren hun jaarlijkse
kaas- en wijnavond op zaterdag 2 oktober. Zin in een uitgebreid
assortiment van kazen met een bijpassende wijn? Kom dan
zeker eens proeven vanaf 18u in de Moelie. Intussen zijn de
Toneelvrienden ook druk aan het repeteren voor hun volgende
productie. Ze spelen de komedie ‘Tel uit je winst’ van Ray
Cooney op 26, 27 en 28 november 2004.
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Spaghetti-avond
Gezinsbond
17 september - Gildenhuis
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het werkjaar eind augustus af
met een uitstap. Over onze ervaringen in Earth Explorer in Oostende
lees je meer in het volgende Sjoenke. September is ook voor de
Gezinsbond Linkebeek de start van een nieuw werkjaar. De conditietraining op donderdagavond gaat opnieuw van start in de Moelie.
Gezien onze recente aankoop van ‘steps’, zal met dit materiaal
geoefend worden. Maar ook de lenigheidsoefeningen, buikspieroefeningen en de stretching worden niet vergeten. Kristel heeft nog
steeds de leiding. Een sessie van 10 lessen kost 40 euro voor leden
van de Gezinsbond en 52 euro voor niet-leden, verzekering inbegrepen. Eveneens naar jaarlijkse traditie organiseren we op vrijdag 17
september, in het Gildenhuis, een spaghettiavond. Leden en sympathisanten zijn van harte welkom om onze overheerlijke homemadespaghetti aan betaalbare prijzen te komen proeven. Nieuw is dat we
tijdens de novembervakantie, in samenwerking met de Moelie, een
dagje organiseren met onze kinderen. Wat dachten jullie over
circustechnieken en een tattooshop? Meer details in het volgende
Sjoenke, maar reserveer nu al woensdag 3 november!
Info: Marleen De Schepper, 02 380 59 75.

Judonieuws
Open Brabantse Kampioenschappen
18 september - Beersel
Op 1 september zijn wij weer stipt van start gegaan. Dit voor de 21ste
jaargang! Dit jaar introduceren wij een kleine nieuwigheid. Zo
worden de allerjongste judoka’s (1ste en 2de leerjaar) samengebracht
op één training in de week, ’s woensdags van 17u45 tot 18u45. De
jongens en meisjes van de overige klassen van de lagere school
krijgen de gelegenheid twee keer per week te trainen, op woensdag
van 18u45 tot 19u45 en op vrijdag van 18u30 tot 19u30. Zo kunnen
zij snel vorderingen maken en veel techniek bijleren. Voor iedereen
ouder dan 12 jaar zijn er, zoals vroeger, eveneens twee trainingssessies voorzien op woensdag van 19u45 tot 21u en op vrijdag de zware
weekendtraining van 19u30 tot 21u.
Iedereen, jong en oud, die judo wil leren, is altijd welkom. De eerste
vier sessies zijn gratis. Dan is er ook nog geen speciale kleding
vereist; kom gerust in trainingspak. Deze sessies zijn volledig door de
verzekering van de judofederatie gedekt. Je kan op om het even welk
tijdstip van het jaar instappen. Alle trainingen vinden plaats in de
turnzaal van de gemeentelijke basisschool, A. Van Dormaelstraat 2.
Naast de traditionele trainingen bestaan onze activiteiten ook nog uit:
- deelnames aan diverse tornooien in alle leeftijdscategorieën;
- deelnames aan de shiai (= wedstrijden, voorbehouden voor de
dragers van een bruine gordel);
- deelname aan de provinciale trainingen.
Tenslotte herinneren wij eraan dat wij op zaterdag 18 september de
Open Brabantse Kampioenschappen inrichten. De kampen zijn voor
cadetten, beloftes, junioren en senioren. Aangezien het een Open
Kampioenschap betreft, verwachten wij judoka’s vanuit heel Vlaanderen. Het tornooi vindt plaats in de sportzaal van Beersel (Kerkeveld).
De eerste kampen beginnen aan om 9u30. Wij plannen de laatste
wedstrijden tegen 16u. Wij hopen jou daar te mogen begroeten.
Info: Johan De Sauter, 02 380 59 75.

Sint-Ceciliakoor

“Maria en Jozef liepen tesaam”, dat is de begintekst van De Kleine
Kerstcantate geschreven door Koenraad Sterckx. Geen onbekende
naam; te meer omdat Koenraad, een jonge muzikale belofte, dit
stuk heeft opgedragen aan ‘Opa Van Linkebeek’. “We all live in a
yellow submarine”, dat is de begintekst van de alombekende
Beatlessong. Beide zouden wel eens op het programma kunnen
staan van ons kerstconcert… Wait and see.
Zoals de meeste verenigingen starten wij opnieuw met onze
activiteiten. Wij zijn dus weer elke maandag vanaf 20u druk aan
het repeteren. Onze repetities zijn al vastgelegd tot aan het
hoogtepunt van het koorjaar: ons kerstconcert op 18 december in
de kerk van Linkebeek. Noteer deze datum alvast in jouw agenda.
Graag wil ik nog even terugblikken op de opvoeringen die we sinds
het begin van het jaar hebben gebracht, zoals het aperitiefconcert
van 25 april, georganiseerd door de Rand-academie. We luisterden
de vieringen van Palmzondag, Pinksteren en de Eerste Communie
op en tenslotte waren we present op de Linkebeekse Feesten van
20 juni. Daar moesten we zeker niet onderdoen voor de andere
Linkebeekse koren. Het gelegenheidskoor, samengesteld uit de
verschillende koren van de omliggende parochies, heeft de H.
Mariamis van 15 augustus opgeluisterd op de binnenkoer van het
kasteel van Beersel. Een ervaring rijker in een prachtig kader met
goed weer. In deze septemberuitgave van Sjoenke wil ik onze
dirigent Eric Kirsch en het bestuur, met name Liliane, Mia en
Gilbert, en ook Ilse, Yvonne, Roger en Willy extra bedanken.
Ook nog melden dat het Festival van Vlaanderen dit jaar een aantal
Schubertiades brengt. Het koor verleent zijn logistieke medewerking aan de Schubertiade ‘Beethoven te gast’, op donderdag 28
oktober in de Moelie.
Zin om met ons mee te zingen? Wij repeteren elke maandag om
20u in de Moelie.
Hubert Eerlings, voorzitter,
Info: 02 380 94 10

Cultuurraad quiz
23 oktober - 20u - De Moelie
Ook voor de cultuurraad gaat het seizoen 2004-2005 van start.
Het belooft een boeiend werkjaar te worden met als top of the
bill het unieke gezamenlijke concert van Philippe Catherine en
Orion tijdens Linkefolk 4.
Op zaterdag 23 oktober om 20u heeft de jaarlijkse Quiz van de
Cultuurraad Linkebeek plaats. Haast je om in te schrijven, want
slechts 20 ploegen worden toegelaten. Zoals steeds mag een
ploeg maximum uit 5 deelnemers bestaan. Inschrijven kan in GC
de Moelie en kost 5 euro per ploeg.
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Moeder Wanjke

Meer ideetjes voor dineetjes
met z’n tweetjes
Gazpacho Triﬂe
Spaans-Engels verbond, of nog anders gezegd, oude soep in drie
laagjes. Maak 3 bereidingen:
1) Bij één gepelde en ontpitte tomaat, in miniblokjes gesneden,
voeg je 1 eetlepel olijfolie, wat balsamico en zout en peper.
2) Een half doosje kruidenkaas (alternatief een geitenkaasje)
smeuïg roeren met 100 g halfopgeklopte room en wat bieslook.
3) Kook 2dl gevogeltebouillon. Laat koud worden en mix met
een handvol zuring of een halve komkommer tot een schuimig
geheel.
Maak nu de triﬂe. Neem 2 hoge glazen. Op de bodem komt de
rode laag, dan de witte met de roomkaas, dan tot slot de
groene. Serveer er Grissini bij.
Courgettecrumble
Een voorgerecht of een lichte avondmaaltijd. Kook, afgedekt, op
700 W, 500g courgette in schijfjes gesneden in de microgolf in
10 minuten gaar. Laat uitdruppen in een vergiet. Beboter een
lage ovenschaal en leg de courgette erin. Voeg zout en peper
toe. Beleg met een halve camembert of andere zachte kaas, in
ﬁjne sneetjes gesneden. Giet er 100 g room over.
Maak nu de crumble; eerst met een vork, dan met de vingers
75g bloem mengen met 50g boter, een beetje zout en muskaatnoot. Verkruimel over de courgettes en strooi er nog 2 eetlepels
pijnboompitten of amandelschilfers over. Laat 30 minuten
bakken tot de crumble mooi goudgeel is.

Pasteibakkersroom (crème Anglaise)
Voor 2 personen, maar ook interessant als ‘onderlaag’ voor
fruittaartjes. Laat in een hoge recipiënt de melk (1l25) tot
kookpunt komen. Klop een heel ei zéér schuimig. Giet de kokende melk erover. Plaats weer in de microgolfoven. Nu steeds
15 seconden oven, hard roeren, 15 seconden oven, hard roeren,
tot de room gebonden is. (Als de room geschift is, is hij weer
glad te krijgen met de staafmixer.)
Nu maak je ofwel cappuccinomousse door 1 geweekt gelatineblad op te lossen in de warme room met 1 vanillesuiker, 1 grote
eetlepel suiker en 1 kofﬁelepel Nescafé; ofwel citroenbavarois
met 1 geweekt gelatineblad, 1 grote eetlepel suiker en citroensap naar smaak. Steeds in kleine kommetjes of glazen gieten en
laten opstijven in de koelkast.
Semifreddo van chocolade
Voor 2, 4 of meer personen. Vermits dit dessert in de diepvriezer bewaard wordt, kun je er van gebruiken naar gelang het
aantal gegadigden. Hij moet wel een half uur op voorhand uit
de diepvriezer gehaald worden. Semifreddo betekent immers
half-koud.Kook 200g room. Klop met de staafmixer een heel ei
mooi schuimig. Giet de kokende melk erop. Zet weer op het vuur
en laat tot het kookpunt komen. Verwijder de kookpan van de
warmtebron en smelt hier 200g chocolade in. Voeg 1 zakje
vanillesuiker en suiker naar smaak toe. Giet in plastieken
schaaltjes en vries in.
Smakelijk,
Moeder Wanjke
De kookrubriek van Moeder Wanjke verschijnt om de twee maanden.

DUBBELZICHT
Le Petit Coq
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Nieuwe uitbaters
voor Café
‘De Moelie’
Op donderdag 30 september staan Guy en Linda voor de laatste
keer achter de toog van Café ‘De Moelie’. Omwille van gezondheidsredenen gaven zij eind mei hun ontslag als conciërges/
caféuitbaters van de Moelie. Gedurende vier jaar gaven zij het

beste van zichzelf. Wij danken hen voor de geleverde prestaties
en wensen hen het allerbeste voor de toekomst.
Intussen werd een nieuwe conciërge/uitbater aangeworven.
Vanaf 1 oktober treden Katrijn Janssens en Suzanne Vandenbosch in dienst als caféuitbaters. Dochter (Katrijn) en moeder
(Suzanne) gaan samen de uitdaging aan om het café uit te
baten. Twee generaties moeten ervoor zorgen dat jong en oud
in het café terecht kan. Katrijn wil zich geleidelijk aan in
werken en plant een ofﬁciële inhuldiging van het café tegen
eind 2004. Katrijn en haar vriend, politieman in Brussel, zullen
in het appartement van de Moelie wonen en ook de taak van
huisbewaarder op zich nemen. We wensen hen veel succes met
deze belangrijke taak en hopen dat zij zich snel thuis zullen
voelen in de Linkebeekse gemeenschap.

CHICOREI
FOLK EN WERELDMUZIEK IN
HET PAJOTTENLAND EN DE
ZENNEVALLEI
De cultuur- en gemeenschapscentra in de Zuidwestrand van
Vlaams-Brabant bundelen hun folk- en wereldmuziekprogrammering tot ‘Chicorei, muziek met wortels’. CC De Meent (Alsemberg),
CC Den Horinck (Asse), CC Westrand (Dilbeek), CC ’t Vondel
(Halle), GC De
Moelie (Linkebeek),
GC De Boesdaalhoeve (SintGenesius-Rode),
GCC Coloma (SintPieters-Leeuw) en
CC De Ploter
(Ternat) slaan de
handen in elkaar en
brengen maar liefst
50 folk- en wereldmuziekgroepen
naar de streek.
Wie denkt dat hij
alleen in Brussel,
Gent of Antwerpen
terecht kan voor folk- en wereldmuziek of dat het wachten is op
Sﬁnks en Dranouter, heeft het mis. Een heel seizoen lang brengen
de cultuur- en gemeenschapscentra met Chicorei het beste uit
Vlaanderen en de wereld naar het Pajottenland en de Zennevallei.
Het volledige programma weergeven zou teveel zijn. Uitschieters
zijn er zeker, maar die liggen voor elke muziekliefhebber anders.
Zowel de melomaan als de muziekleek vindt in Chicorei zijn
gading. CC Westrand opent op 24 september met Shantalla uit
Ierland, daarna gaat de reis verder naar Zuid-Amerika, Afrika,
Japan, Marokko, Cuba, Zwitserland, Hongarije,… Ook de Vlaamse
artiesten zijn ruim vertegenwoordigd in het programma. Wie Eva
De Roovere, Laïs, Flip Kowlier, Urban Trad of Willem Vermandere
aan het werk wil zien, kijkt best snel in de folder en bestelt zijn
tickets. Ook jong talent komt aan bod. Absynthe Minded, Sioen,
(Bub) of Bint zijn beloftevolle artiesten die het publiek meer dan
gewoon zullen verrassen.
Chicorei verwijst naar cichorei. Het Pajottenland en de Zennevallei waren jarenlang de streek van de Pacha. De extra toets geven
de organisatoren door de ‘h’ te verplaatsen. Zoals de cichorei
vroeger een pittige smaak gaf aan de kofﬁe van de armen, zo zal
Chicorei extra pit geven aan het muziekaanbod in onze regio.
Alle informatie vind je op www.chicorei.be of www.applaus.be of
je vraagt naar de Chicoreifolder in jouw dichtstbijzijnde cultuurof gemeenschapscentrum.
Info: Fred Gillebert, Subregio Zuidwest-Brabant, CC ’t Vondel,
Grote Markt 1, 1500 Halle, tel 02 365 94 05, fred.
gillebert@halle.be
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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

‘Vreemdgaan’ is een fototentoonstelling
met 45 portretten van mensen van overal,
thuis in Vlaams-Brabant. Allemaal in twee
kleuren ingeblikt. Vlaams-Brabant heeft
een enorme diversiteit aan inwoners.
Autochtonen, maar ook allochtonen.
Mensen die hier vanuit een ver of nabij
land zijn aangekomen, 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

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

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.
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.
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een grafﬁtikunstenaar. Scherp je creatief
talent in deze workshop!
15u tot 17u - de Moelie
vanaf 12 jaar
aantal deelnemers: max. 20
kostprijs: 25 euro voor 4 lessen
tentoonstelling vertellen. De ene keer is
het spectaculair, de andere keer heel
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.

i.s.m. JeuLink en i.s.m. de Verbeelding &
Spirit vzw Gent
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VLAAMS FRUIT
JALOEZIE, FAXDIALOOG VOOR
3 VROUWEN
VR 15-10

GOOCHELAAR POLINI
KINDERCIRCUS
HOKUS POKUS
WO 20-10

THEATER

Polini brengt magisch entertainment voor
jong en oud met klassieke en originele
goochelnummers. Hij was te gast op de
meest diverse feesten in de Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Polini brengt een bonte mengeling van magie, mime, theater, clownerie

KLASSIEKE MUZIEK

in een circusdecor, visueel en komisch,
met dieren, trucs en vooral… actieve
medewerking van de kinderen.

te gast met één van zijn late pianosonates. Braley weet als geen ander het verschillende temperament van beide grootmeesters te treffen. Zeker wanneer hij de
voorlaatste pianosonate van Schubert
‘onder handen’ neemt. Pieter Bergé geeft
een introductie op het concert om 19u30.
Frank Braley speelt o.a. Ludwig van
Beethoven Sonate op. 101 en Franz Schubert Impromptus op. 90 / Sonate D 959.

Lazlo is al 18 jaar getrouwd met Helene,
maar dat houdt hem niet tegen om eerst
een relatie te beginnen met Yana en
daarna met Iris. Zij wonen allen in hetzelfde ﬂatgebouw. De drie vrouwen com-

municeren niet ‘face to face’, zij sturen
faxen. Boze faxen. Vertwijfelde faxen.
Sarcastische faxen. Emotionele faxen. En
dan is er nog Lazlo.
De cast van ‘Jaloezie’ bestaat uit sterke
actrices als Lut Hannes en Ellen Bernaerts,
maar wie vooral zo prachtig vecht met
haar woorden en emoties is de geweldige
Marilou Mermans. Als ze in Engeland op de
scène zou staan, noemde men haar vast
‘dame’ Mermans. Jaloezie is een aanrader
voor al wie aandacht heeft voor relationele controversies.
Jaloezie, faxdialoog voor 3 vrouwen is
geschreven door Esther Vilar; met Marilou
Mermans, Lut Hannes en Ellen Bernaerts.
20u30 - de Moelie
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8
euro (abo)

FAMILIEVOORSTELLING

14u - de Moelie
tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk), 4
euro (abo)

FESTIVAL VAN
VLAANDEREN
FRANK BRALEY
(PIANO)
DO 28-10
Sinds Frank Braley in 1991 eerste laureaat
van de Koningin Elisabethwedstrijd werd,
veroverde hij menig muziekliefhebbershart
met zijn briljant en altijd poëtisch pianospel. Op deze Schubertiade is Beethoven

20u30 - de Moelie
tickets: 12 euro (kassa en vvk), 9 euro
(abo)
i.s.m. provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de
Rand’ en Bruegelproject.
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Vandenbroucke coach van
collega-ministers
De Vlaamse rand in het nieuwe
regeerakkoord
De veelkleurige coalitie die de nieuwe Vlaamse regering vormt,
heeft haar eerste huiswerk afgeleverd: een nieuw regeerakkoord
en een nieuwe bevoegdheidsverdeling. Op beide fronten is de
Vlaamse rand rond Brussel prominent aanwezig. Politiek zwaargewicht Frank Vandenbroucke krijgt de moeilijke opdracht om,
weliswaar zonder noemenswaardig eigen budget, het randbeleid
te coördineren. Hij moet ervoor zorgen dat alle ministers een
samenhangend beleid voor de regio voeren. Gelukkig kan hij
zwaaien met een hoofdstuk in de regeerverklaring dat aan
duidelijkheid én goede voornemens niets te wensen overlaat.
Vzw ‘de Rand’ wordt beschouwd als het belangrijkste instrument

voor het beleid in de rand. Dit is voor ons zeker een opsteker en
een stimulans om op de ingeslagen wegen verder te gaan. Onze
rol in het onthaal- en communicatiebeleid voor anderstaligen
wordt versterkt. We krijgen ook een bijkomende opdracht om
Ring-TV te steunen.
De faciliteitengemeenten zullen worden aangespoord om de
Vlaamse regelgeving uit te voeren. En elk nieuw decreet van het
Vlaams parlement zal worden getoetst aan de effecten in de
rand. Er komt daarenboven een onderwijsactieplan in de rand,
met veel nadruk op het sensibiliseren van anderstalige ouders
die hun kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs sturen.
Voor het nog steeds aanslepende probleem van de taalinspectie
in het Franstalig basisonderwijs in de zes faciliteitengemeenten, wordt een oplossing in het vooruitzicht gesteld tegen
1 januari 2006.
Het meest concreet is het regeerakkoord inzake het woonbeleid
in de rand. Vlabinvest wordt daarbij actiever ingezet. Ze krijgt
een voorkooprecht en haar actieterrein wordt uitgebreid tot
heel het arrondissement Halle-Vilvoorde. Afwachten of dit
vooral in de zes iets aan de moeilijke situatie van nu kan
veranderen.
Terecht staan in het regeerakkoord ook enkele belangrijke symbooldossiers vermeld: zo komt er ‘onverwijld’ (een woord waar
veel om te doen was) een splitsing van het kiesarrondissement
en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. En het
zgn. minderhedenverdrag wordt onder geen beding geratiﬁceerd.
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Kortom, een tekst met heel goede voornemens en behoorlijk
realistisch, die perspectief op slagen biedt, althans op twee
voorwaarden: méér middelen voor regiospeciﬁeke initiatieven
en een grote politieke standvastigheid van de bevoegde coördinerende minister, die daarenboven als een stimulerende coach
zijn collega’s zal moeten motiveren en moet zorgen voor de
nodige samenhang. Want daar wrong het schoentje tijdens de
vorige legislatuur.

Taalcursisten op bezoek
in parlement
Tijdens het schooljaar 2003-2004 volgden meer dan 200 cursisten de Nederlandse lessen die vzw ‘de Rand’ samen met het CVO
Tervuren-Hoeilaart en het GLTT organiseert. Op 26 juni 2004

sloten we het schooljaar af met een bezoek aan het federale
parlement.
Eddy Frans, algemeen directeur van vzw ‘de Rand’, feliciteerde
de geslaagde cursisten uit naam van de hele ploeg. Hij nodigde
hen ook uit om actief deel te nemen aan het plaatselijke gemeenschapsleven, door bijvoorbeeld eens een voorstelling bij te
wonen in één van de gemeenschapscentra.
De ongeveer zeventig deelnemers kregen een video te zien
waarin de werking van ons Belgisch parlement verduidelijkt
werd. Daarna volgde een uitgebreide rondleiding door de Kamer.
De cursisten kregen ook de kans om een commissievergadering
in het halfrond van de Senaat even te volgen. Alles gebeurde
vanzelfsprekend in het Nederlands, zodat de cursisten de kans
kregen om ook buiten de lessen hun Nederlands te oefenen.
We sloten de ochtend af met de uitreiking van de attesten en
een receptie in de Congreszaal. Voor de cursisten uit Drogenbos
was er nog een extraatje: de Cultuurraad van Drogenbos beloonde hun doorzettingsvermogen bij het volgen van de Nederlandse lessen met een jaarabonnement op het krantje ‘Wablieft’.
In deze krant staat het nieuws in eenvoudig Nederlands, zodat
ook de cursisten uit het tweede jaar alles kunnen begrijpen.
Uit de reacties blijkt dat de cursisten het afgelopen jaar veel
geleerd hebben en de meesten zullen volgend schooljaar met
veel plezier opnieuw les volgen.
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Nederlands, schat van een taal
Provincie Vlaams-Brabant voert
promotie voor taallessen Nederlands
Onder het motto ‘Nederlands. Schat van een taal’ voert de
provincie Vlaams-Brabant dit jaar voor de achtste keer op rij
promotie voor taallessen Nederlands. Het doel is anderstaligen
aan te sporen om Nederlands te leren en hen door te verwijzen
naar een geschikte taalcursus via de website www.infonl.be.
Deze site geeft het aanbod aan taalcursussen Nederlands in de
provincie Vlaams-Brabant. De campagne start op 24 augustus
en loopt drie weken.
”De campagne richt zich in eerste instantie tot Franstalige
Belgen in de Vlaamse rand”, zegt gedeputeerde Toine De Coninck. “Zij vormen immers veruit de grootste groep anderstali-

taligen gericht, maar wil hun integratie in de Vlaamse samenleving bevorderen. De kennis en het gebruik van het Nederlands
zijn hiertoe de sleutel.”
Vlaams-Brabant is ontegensprekelijk een gastvrije regio die
openstaat voor vreemde talen. De kennis en het gebruik van de
streektaal, het Nederlands, biedt echter vele voordelen voor
anderstaligen. Niet alleen vergemakkelijkt het de conversatie
met de buren, het Nederlands is ook de wettelijk vastgelegde
taal bij contacten met de overheid. Bovendien is kennis van het
Nederlands onontbeerlijk bij het zoeken naar een geschikte job
in Vlaams-Brabant. Zo geraken bijvoorbeeld talloze vacatures
rond de luchthaven van Zaventem niet ingevuld door een gebrek
aan degelijke tweetalige of zelfs meertalige kandidaten. De
provincie Vlaams-Brabant plaatst met deze campagne het
Nederlands ook als cultuurtaal in de schijnwerpers. “De ‘knuffelwaarde’ van het Nederlands verhoogt, waardoor anderstaligen
het Nederlands ook vaker zullen spreken in hun vrije tijd,
cultuur- of vriendschapsrelaties.”

RandRevue zoekt graﬁsche
kunstenaars

gen in de provincie. In tweede instantie richt de campagne zich
tot de allochtone inwoners van de provincie, zowel klassieke
migranten als vluchtelingen en zelfs hooggeschoolde kaderleden van internationale bedrijven of EU-ambtenaren. Jaar na jaar
zien de taalcentra het aantal cursisten Nederlands toenemen.”
De promotiecampagne voor het Nederlands past in het provinciale beleid wat betreft het Vlaams karakter van Vlaams-Brabant.
“Het uitgangspunt is dat Vlaams-Brabant integraal deel uitmaakt van Vlaanderen waar het Nederlands de voertaal is”,
aldus Toine De Coninck. “Het beleid is zeker niet tégen anders-

RandRevue, het wervelend totaalspektakel door kunstenaars uit
de rand, dat in het voorjaar 2005 op de planken komt, krijgt
stilaan vorm. RandRevue is nog op zoek naar creatieve geesten
die graﬁsch kunnen toveren. Deze kunstenaars leggen graﬁsche
en visuele accenten onder de vorm van schetsen, schilderwerkjes, foto’s, collages, PC- en videokunst, enzovoort. Het formaat
waarin gewerkt wordt, is A3, A4, digitale of analoge foto’s, DVD,
CD-rom. De thema’s zijn de volgende: mysterie, zintuigen, lelijkheid, schone schijn, koninkrijk, zappen, verwend zijn, nep,
kikkers, padden, prinsen, prinsessen, Brueghel, Jeroen Bosch,
middeleeuwen, toekomst, hondenpoep, religies, bulten, boemboemcars, de sint, soaps, … in de ruimste zin, maar liefst
gesitueerd in de rand rond Brussel.
In RandRevue slaan een vijftigtal professionele en vrijwillige
podiumkunstenaars de handen in elkaar om in februari-maart
2005 zes voorstellingen te geven in de gemeenschapscentra van
vzw ‘de Rand’ (Wemmel, Jezus-Eik, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek). Wil jij daarvoor een
creatieve bijdrage leveren? Neem contact op met
Johan Waegeman, vzw Mogen Doen,
Koolterstraat 12, 1785 Merchtem, 02 452 33 43,
mogendoen@belgacom.net of met
Yvan Bruggeman (technische info),
GC De Zandloper, 02 460 73 24.
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SINT-GENESIUS-RODE

Staalkaart
Linkebeek

Festival van Vlaanderen
Narziss und Goldmund speelt Schubert
21 september - 20u30
Franz Schubert verlegt grenzen in zijn trio’s, ook in de meest
klassiek ogende. De voortstuwende melodie - vaak van een
verblindende schoonheid - verdeelt zich niet langer over de
verschillende stemmen, elke stem wordt thematisch even
belangrijk. Bovendien is er dat voortdurende contrast in geluidssterkte, in harmonische wendingen en in ritmische ﬁnesse.
Voor ‘Narziss und Goldmund’ is Schubert een gedroomde uitdaging: zij streven altijd naar een evenwichtige benadering van
muziek waarbij emotie en intellect hand in hand gaan. Het
beloftevolle pianotrio met Wietse Beels (viool), Mieke de Lauré
(cello) en Piet Kuijken (piano) werd gecoacht door het Alban
Berg Kwartet en speelt Schuberts pianotrio’s op. 99 en op. 100.
Voor het concert (19u30) geeft Willy Vervloet een introductie.
Tickets: 12 euro (kassa en vvk), 9 euro (abo en - 12 jaar)

Sebastien Sijbers

Derde Boesdaalquiz
1 oktober - 20u
Een quiz is: turen in het ijle, in de hoop dat het juiste antwoord
je te binnen schiet of er net niet op komen en een gokje wagen.
Het lag nochtans op het puntje van je tong. Hopen op je ploegmaats. Soms vergeefs. Bij het correcte antwoord van de quizmaster binnensmonds vloeken: ‘ik wist het!’ en nog eens nippen
van je glas. Of nog, bij de aanzet van een vraag al meteen het
antwoord weten. We bieden honderd en tien zeer gevarieerde
vragen, gaande van aardrijkskunde tot wetenschap, over stripverhalen, actualiteit, ﬁlm. Hoe meer variatie, hoe liever. Om te
winnen zijn een portie gezond verstand en enkele goede teamgenoten soms genoeg. Klaar voor de eerste vraag?
Ploegen van min. 4 en max. 6 personen. Vooraf inschrijven is
nodig, want het aantal ploegen is beperkt. Wees dus snel!
Tickets: 1 euro (kassa en vvk)

Barbara Dex & The Shadow Voices
Enjoy a taste of gospel
16 oktober - 20u
Barbara Dex is altijd gefascineerd geweest door gospelmuziek.
Zij heeft er bovendien de perfecte stem voor. Haar gospelconcerten kennen veel succes en de promosingle ‘Jesus on the
Mainline’ werd grijsgedraaid op de Vlaamse radiostations. Op
muzikaal vlak klikt het perfect met The Shadow Voices, vijf
zwarte zangers die dezelfde passie koesteren voor gospel. Zes
gerenommeerde muzikanten, inclusief blazersectie, zorgen voor
de begeleiding. Barbara Dex brengt een mix van traditionele en
moderne gospelmuziek, van black-gospel tot moderne gospelpop. Of anders gezegd ‘Oh, happy day’, ‘Down by the riverside’,
‘Son of a preacher man’ en ‘Go tell it on the mountain’.
Tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo en - 12
jaar)
Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
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1) naam (bijnaam): Sebastien Sijbers, bijnaam op het werk: ‘de
kleine’
2) adres: Kerkstraat 3
3) leeftijd: 23
4) kinderen en kleinkinderen (aantal, leeftijd, namen):
geen
5) huisdieren: een hond ‘Poetie’
6) beroep: arbeider in dienst van de gemeente Linkebeek
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: Ik speel bij de caféploeg ‘De Gast’ in Ruisbroek. Ik ben een verwoed supporter van
Anderlecht en ga regelmatig naar de wedstrijden kijken. Ik ga
ook regelmatig uit met vrienden.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: ik heb altijd
bij mijn ouders gewoond, toen ik twaalf was, zijn we in Linkebeek komen wonen.
9) mooiste plekje van Linkebeek: Wijnbrondal omwille van de
natuur; ideaal om te wandelen.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: geen
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: geen
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: geen
13) held in de wereld: Ik heb niet onmiddellijk een held, maar
ik ben wel een fan van de Zweedse middenvelder Christian
Wilhelmsson van RSC Anderlecht.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: geen ﬂauw idee
15) wie zou je voor één dag willen zijn?: Mezelf. Ik ben
tevreden met mezelf.
16) krant: Het Laatste Nieuws
17) lievelingsprogramma / ﬁlm: De Kampioenen op TV1 en
Lilli en Marleen op VTM.
18) lievelingsboek: geen boek, maar wel ‘Voetbalmagazine’
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep: hedendaagse muziek
20) merk auto: geen auto.
(JH)

ACTIVITEITENKALENDER
19

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

SEPTEMBER
11

14u

Chiro Sjoen

Infodag

11

9u30

Studio@etude

Open lesdag dans

Ziekenzorg

Uitstap naar Kortrijk

11

GC De Moelie

17

18u

Gezinsbond

Spaghetti-avond

Gildenhuis

18

9u30

Judoclub

Open Brabantse Kampioenschappen

Sporthal van Beersel

18

15u

JeuLink

Grafﬁti-cursus

GC De Moelie

21

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

25

15u

JeuLink

Grafﬁticursus

GC De Moelie

26

9u

Chiro Sjoen

Startdag

Chirolokalen

28

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

GC De Moelie

28

20u

Cultuurraad

Algemene vergadering

GC De Moelie

28

20u

JeuLink

Filmavond

GC De Moelie

Toneelvrienden

Kaas-en Wijnavond

GC De Moelie

Ziekenzorg

Gezellig samenzijn

’t Schoolke Holleken

OKTOBER
2

18u

3
5

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

5

19u30

KAV

Bloemschikken het jaar rond

GC De Moelie

8

20u

GC De Moelie

Vernissage expo ‘Kunst…Natuurlijk’

GC De Moelie

9

14u-18u

GC De Moelie

Expo ‘Kunst…Natuurlijk

GC De Moelie

9

15u

JeuLink

Cursus Grafﬁti

GC De Moelie

9

14u-18u

Breicursisten

Expo breiwerk

GC De Moelie

10

14u-18u

GC De Moelie

Expo ‘Kunst…Natuurlijk’

GC De Moelie

10

14u-19u

KBG

Tentoonstelling knutselwerken

GC De Moelie

10

14u-18u

Breicursisten

Expo breiwerk

GC De Moelie

15

20u30

Het Klokhuis

Theatervoorstelling ‘Jaloezie, faxdialoog voor 3 vrouwen’ GC De Moelie

17

9u

KWB

Kookles

GC De Moelie

19

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

19

20u

JeuLink

Filmavond

GC De Moelie

20

14u

Hokus Pokus

Kindercircus

GC De Moelie

21

19u30

KAV

Kookles – Uit de Oosterse keuken ‘Dim-Sun’

GC De Moelie

23

20u

Cultuurraad

Quiz

GC De Moelie

26

13u30

KBG

Kofﬁetafel

GC De Moelie

27

14u

Kantatelier De Tralie

Kantklossen

GC De Moelie

28

20u30

Festival van Vlaanderen

Pianoconcert door Frank Braley

GC De Moelie

Info: GC De Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02 380 77 51 - fax 02 380 40 10,
info@demoelie.be of www.demoelie.be
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KUNST... NATUURLIJK
GROEPSTENTOONSTELLING
8,9,10-10
De Moelie

VLAAMS FRUIT
JALOEZIE, FAXDIALOOG
VOOR 3 VROUWEN
15-10 > 20u30
THEATER
De Moelie

GOOCHELAAR POLINI
KINDERCIRCUS
HOKUS POKUS
20-10 > 14u
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De Moelie
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WWW.APPLAUS.BE
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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.

