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Dat ietsje meer
Het schitterende weer maakte van de
voorbije Gordel een editie om niet vlug te
vergeten. Ook voor de Moelie, als controlepost van de 14 km-wandeling, was het een
hoogdag. Nooit waren er zoveel mensen die
gezellig bleven verpozen of hun behendigheid en durf uittestten op het survivalparcours van Teek-it-iezie.
Nu de Moelie een medewerkster in huis
heeft die zich hoofdzakelijk bezighoudt
met het jeugd- en sportbeleid in Linkebeek,
gaan we in ons Standpunt op de volgende
bladzijde na hoe het in onze gemeente met
dit jeugdbeleid gesteld is. Het gemeentebestuur maakt wel voldoende ﬁnanciële
middelen vrij voor speelpleinen tijdens de
zomervakantie en kijkt toe hoe de kinderopvang zonder al te veel problemen, en met
de inzet van een groot aantal monitoren,
de vakantie doorkomt. Maar om van een
echte speelpleinwerking te kunnen spreken,
zoals in vele andere gemeenten, ‘mag het
toch iets meer zijn’. Zo worden opleiding en
ondersteuning van buitenaf tot op heden
genegeerd of afgewezen.
Dit nummer valt tijdig in de bus om nogmaals een paar belangrijke activiteiten in
ons gemeenschapscentrum aan te kondigen. Te beginnen met de theatervoorstelling ‘Jaloezie, faxdialoog voor 3 vrouwen’
op vrijdag 15 oktober, de jaarlijkse quiz van
de cultuurraad op zaterdag 23 oktober en
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het pianoconcert door Frank Braley, gewezen laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd, op donderdag 28 oktober.
Lees ook aandachtig het interview met Leo
Van Den Bogaert, die jarenlang voorzitter
van het verzusteringscomité in onze
gemeente was en die met pijn in het hart
Linkebeek heeft verlaten.
De gemeenteraadszitting van september
werd grotendeels gedomineerd door de
goedkeuring van de gemeenterekening
2003 en een communautair geladen motie.
De goedgevulde spaarpot zou iedereen
tevreden moeten stemmen, maar sommigen
zijn het daar blijkbaar niet mee eens. Met
de aanslepende discussie over de splitsing
van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde vond de Linkebeekse burgemeester het tijd om als Franstalige verkozene in
het Vlaams parlement zijn duit in het zakje
te doen. In een motie herhaalt hij een
reeks gekende eisen, die de situatie van de
Franstalige medeburgers in de Vlaamse rand
rond Brussel nog moet verbeteren. En als
de splitsing er dan toch zou komen, dan
moeten de faciliteitengemeenten rond
Brussel, en nog een aantal andere, onmiddellijk bij het Brussels gewest geannexeerd
worden. Wie echt in Linkebeek woont, er
leeft en de gemeente in zijn hart draagt,
wenst Linkebeek zoiets niet toe.

UIT DE GEMEENTE
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Alles gaat goed met de
jeugd, dank u
In Linkebeek is er een jeugdhuis, een
speelplein, er zijn twee jeugdverenigingen
en er is een gemeenschapscentrum dat ook
voor kinderen en jongeren een aanbod
heeft. Een aantal verenigingen organiseert
regelmatig activiteiten voor kinderen, de
sportclubs hebben een jeugdwerking en er
is een kindergemeenteraad. Alles gaat
goed met de jeugd, dank u. En toch…
Als je als buitenstaander of nieuwkomer
meer wil weten over het aanbod voor de
jeugd in Linkebeek, ga je wellicht op zoek
naar de jeugddienst of jeugdconsulent van
de gemeente. Omdat die er niet is, zoek je
verder: is er misschien een ‘jeugdwerkbeleidsplan’? Want dat is tenslotte het plan
waarin heel concreet wordt beschreven
hoe de gemeente het jeugdwerk wil
ondersteunen. Wel, dat driejarenplan, dat
wordt opgemaakt in samenspraak met
kinderen, jongeren en jeugdwerk, is er in
Linkebeek ook niet… De Vlaamse jeugdwerkinitiatieven kunnen gelukkig zelf een
plan indienen om steun te krijgen van de
Vlaamse overheid. Er rust dus heel wat
verantwoordelijkheid op de schouders van
de jongeren en verantwoordelijken in het
jeugdwerk die zo’n plan in elkaar steken.
In de meeste faciliteitengemeenten - waar
tot op vandaag geen enkel gemeentebestuur een ‘jeugdwerkbeleidsplan’ opstelt neemt de jeugdraad de coördinerende taak
op zich, maar ook die bestaat niet in
Linkebeek. Roeien met de riemen die we
hebben dus…
De werking van Jeugdhuis Peter Pan ligt
momenteel stil. De opgroeiende puber kan
er op goed geluk nog af en toe terecht
voor zijn Aquarius, maar een jeugdhuiswerking met typische jeugdhuisactiviteiten is het momenteel niet. Nochtans kan
je bij de Vlaamse Federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra (VFJ) aankloppen
met vragen over alle mogelijke thema’s die
jeugdhuizen aanbelangen.

Wat de speelpleinwerking van Linkebeek
betreft, zijn de mensen tevreden. De
werking loopt goed en er zijn veel kinderen. Het kan natuurlijk altijd beter. Zo
bestaat er een steunpunt voor speelpleinen die een gratis dienstverlening aanbiedt, animatorcursussen organiseert,
noem maar op. Momenteel maakt het
speelplein van Linkebeek hier geen gebruik van.
In het weekend kom je Chiro Sjoen of Les
Scouts et Guides Catholiques tegen. In
een kleine gemeente als Linkebeek moeten
jeugdbewegingen als deze gekoesterd
worden. Zij staan wekelijks klaar om
kinderen dichtbij huis toffe activiteiten
aan te bieden. Op die manier schep je een
belangrijke band tussen kinderen en hun
woonplaats en ontstaan vriendschappen
voor het leven. Naast de ﬁnanciële steun
die de gemeente aan deze verenigingen
geeft, zou een doordacht gemeentelijk
infrastructuurbeleid kunnen streven naar
goede lokalen aangepast aan de noden van
jongeren en jeugdbewegingen. Hiervoor
kan je een beroep doen op Vlaamse
jeugd(werk)organisaties en steunpunten
die met jeugdinfrastructuur bezig zijn.
Niet zo in Linkebeek.
Het lijkt wel alsof de gemeente alle
ondersteunende Vlaamse initiatieven voor
een succesvol jeugd(werk)beleid in de
wind slaat. Daarbij komt dat sommige
jeugd(werk)initiatieven vooral op zichzelf
aangewezen zijn. Dat heeft als resultaat
dat initiatieven soms staan of vallen met
het enthousiasme van jongeren. Werken
aan een kind- en jeugdvriendelijk beleid
betekent permanente ondersteuning en
inspelen op de noden van de jeugd. We
moeten als volwassenen toch het goede
voorbeeld geven?
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UIT DE GEMEENTE
04 aan de politieke pols

Gemeente heeft nog steeds
veel overschot
Uit de gemeenteraad van 20 september
Wat animo kon er pas verwacht worden op het einde van deze zitting bij de goedkeuring van de gemeenterekening 2003 en een motie, ingediend door de meerderheid, over de actuele communautaire
problemen.
> De gemeenteraad stemt unaniem en
zonder opmerkingen in met het huishoudelijk reglement voor het basisonderwijs,
het arbeidsreglement voor het onderwijzend personeel en het schoolreglement
van beide gemeentescholen. In het huishoudelijk reglement staan de rechten en
plichten van het personeel en het schoolbestuur. Het schoolreglement regelt in
hoofdzaak de betrekkingen tussen het
schoolbestuur, de leerlingen en de ouders.
De raad stemt ook in met de verlenging
-tot 31 maart 2005- van de mandaten van
de huidige participatieraad van beide
gemeentescholen. Vanaf dan worden de
participatieraden door schoolraden vervangen. In de participatieraad zetelen
telkens twee leden van het schoolbestuur,
de ouders, het personeel en de lokale
gemeenschap, alsook de schooldirecteur.
In de nieuwe schoolraden zullen het
schoolbestuur en de directie niet meer
vertegenwoordigd zijn, maar wel de
leerlingen. Voor lagere scholen is dat
enkel het geval indien 10% van de leerlingen (van de 11-tot 13-jarigen) hierom
vraagt. De schoolraad geeft advies en
informatie en pleegt in de eerste plaats
overleg met het schoolbestuur (hier het
gemeentebestuur) en de directie.
> Eindafrekening containerpark
In oktober 1997 keurde de gemeenteraad
de oprichting van een containerpark goed
en raamde de kostprijs toen op 102.000
euro. Twee jaar later was de raming al
opgelopen en werd het werk toegewezen
voor een bedrag van 130.000 euro. De
Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij
(OVAM) liet op zich wachten voor de
toekenning van de aangevraagde toelagen,
waardoor de aannemer een schadevergoeding van 7% vorderde. Uit de eindafrekening blijkt dat de aanleg van het containerpark uiteindelijk 158.000 euro heeft
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gekost. De toegewezen subsidies (71.400
euro) moet de gemeente nog ontvangen.
> Goedkeuring voorontwerp van een kleine
waterzuiveringsinstallatie aan het Schaveypad
In 1997 werden in de Schaveystraat
verbeteringswerken uitgevoerd en kwam er
een riolering met verliesputten nabij het
Bospad en de ingang van het Schaveypark.
Snel werd duidelijk dat deze verliesputten
slecht functioneren, regelmatig overlopen,
de omgeving vervuilen en voor ernstige
geurhinder zorgen. In 2002 kreeg het
studiebureau Clerckx de opdracht een
oplossing te zoeken voor deze problemen.
Na overleg met de Afdelingen Bos en
Groen werd er voor de oprichting van een
kleine waterzuiveringsinstallatie geopteerd. Hierdoor zullen de wijk Wouterbos,
de Schaveystraat en op langere termijn
ook het Bambospad gesaneerd kunnen
worden. Het gaat om 150 woningen,
waarvan er ongetwijfeld een aantal zijn
die hun eigen verliesput hebben. De
oppositie wil weten of ook de woningen
van het Bospad van deze waterzuiveringsinstallatie gebruik kunnen maken. Volgens
de bevoegde schepen moet het voorste
gedeelte van het Bospad in elk geval via
de Hollebeekstraat worden afgewaterd,
voor het overige deel wil hij de zaak nog
eens bekijken met het studiebureau. De
gemeenteraad keurt de riolerings- en
wegenwerken goed. Ze worden geraamd op
582.000 euro. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een toelage van
ongeveer 460.000 euro toegezegd.
> Goedkeuring netvernieuwing Hess-deLilezlaan
In de Hess-de-Lilezlaan gaan de gasmaatschappij en Belgacom over tot de vernieuwing van hun leidingen. Het schepencollege stelt voor van deze gelegenheid

gebruik te maken om de eternieten waterleidingen te laten vervangen, omdat deze
leidingen zeer broos zijn en bij lekken,
zoals recentelijk in de Van Dormaelstraat,
ernstige wegverzakkingen kunnen veroorzaken. De raadsleden gaan akkoord met de
prijsofferte van 147.500 euro van de
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij.
> Advies rekening Kerkfabriek 2003
De gemeenteraad geeft een gunstig advies
voor deze rekening, die afsluit met een
batig saldo van ongeveer 43.000 euro, een
gevolg van het niet uitvoeren van herstellingswerken en van het overschot van
vorige dienstjaren.
> Goedkeuring gemeenterekening 2003
De burgemeester kondigt met enige
ﬁerheid aan dat de gemeenterekening
2003 in de gewone dienst opnieuw afsluit
met een riant overschot. Het overgrote
deel van dit overschot, ongeveer 2 miljoen
euro, vloeit voort uit overschotten van de
vorige dienstjaren. Aangezien het dienstjaar 2003 zelf afsluit met een verlies van
430.000 euro sluit de rekening met een
overschot van ongeveer 1.570.000 euro.
Hetzelfde doet zich voor voor de rekening
van de buitengewone dienst (investeringen en werken via leningen). Het jaar
2003 wordt afgesloten met een tekort van
422.000 euro, maar door het overschot van
616.000 euro van vorige dienstjaren sluit
de rekening van de buitengewone dienst
met een overschot van 194.000 euro.
Volgens oppositiegroep LK2000 heeft de
gemeente tussen 1999 en 2003 niet
minder dan 2,5 miljoen euro opgespaard.
Dat wijst erop dat de uitgaven stelselmatig worden overschat en een hele reeks
geplande uitgaven niet worden gerealiseerd. “Ofwel beantwoorden de plannen in
de begroting aan reële noden en dan is

UIT DE GEMEENTE
aan de politieke pols 05

De riolering en de verliesputten aan het Schaveypark werken niet optimaal. Nu
komt er een kleine waterzuiveringsinstallatie.

het de plicht van het schepencollege om
die uit te voeren en het voorziene geld
goed te besteden. Gebeurt dat niet, dan
moet de vraag gesteld worden of die
geplande werken en uitgaven echt noodzakelijk waren. Een gemeente moet het geld
van de belastingbetaler op een oordeelkundige manier beheren. Het is niet de
bedoeling om met het belastinggeld van
de inwoners een grote spaarpot aan te leggen”, aldus de oppositiewoordvoerder.
De burgemeester antwoordt dat het
begrotingsresultaat in de gewone dienst
dit jaar is teruggelopen met 25% ten
opzichte van vorig jaar, wat erop wijst dat
de meerderheid bezig is “de spaarpot op te
eten”. De oppositiewoordvoerder belooft
een onderhoud aan te vragen met de
gemeentelijke ontvanger om de gemeenteﬁnanciën eens in alle objectiviteit onder
de loep te nemen. De drie raadsleden van
LK2000 onthouden zich bij de goedkeuring
van de gemeenterekening 2003.
> Motie over institutionele hervormingen
De burgemeester stelt vervolgens een
motie voor, die uitgaat van zijn volledige
meerderheid en die de steun krijgt van de
burgemeesters van de vijf overige faciliteitengemeenten. Daarmee pareert hij de
opmerking van de oppositie dat de inhoud
van deze motie door het FDF geïnspireerd
is. Hij leest de tekst niet voor, maar
becommentarieert wel de hoofdlijnen
ervan. Het uitgangspunt is de eis van het
Vlaams parlement en de Vlaamse regering
om het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-HalleVilvoorde te splitsen. “Franstaligen uit de

De aanleg van het containerpark kostte uiteindelijk 158.000 euro.

Brusselse rand zullen hierdoor geen eigen
kandidaten voor Kamer, Senaat en Europees parlement meer kunnen verkiezen en
niet meer in hun eigen taal berecht
worden. Dit zal een verstoring van de communautaire vrede en bijgevolg van het
federale evenwicht tot gevolg hebben.
Bijgevolg is deze splitsing onbespreekbaar
zonder uitbreiding van het Brussels
Gewest met de zes faciliteitengemeenten
evenals met de gemeenten van VlaamsBrabant waar er een belangrijke Franstalige meerderheid aanwezig is”, aldus de
burgemeester. Verder worden volgens de
burgemeester “de faciliteiten voortdurend
uitgehold, onder meer door de rondzendbrieven Peeters en andere weigeringen
zoals de subsidiëring van het Franstalig
verenigingsleven en bibliotheken in het
Vlaams gewest. Indien er bij een eventuele splitsing ook nog toegevingen ten
voordele van de Brusselse Vlamingen
zouden gebeuren, moeten er in ruil evenveel toegevingen voor de Franstaligen in
de rand komen”. Hij is van mening “dat
het tijd wordt dat de democratie in dit
land hersteld wordt”.
Een oppositielid vindt dat de maat vol is
en repliceert “dat de Vlamingen van de
Franstaligen geen lessen in democratie
moeten krijgen. Franstaligen die in
Vlaams-Brabant wonen, zullen ook na een
splitsing nog altijd hun eigen verkozenen
naar het Vlaams parlement kunnen sturen;
een parlement waar de burgemeester
momenteel als enige Franstalige verkozene
deel van uitmaakt. En zou het werkelijk
een aanslag op de democratie zijn als er
een einde zou komen aan de mogelijkheid

om tot in Merchtem, Gooik en Bertem voor
Franstalige lijsten te kunnen kiezen bij
federale en Europese verkiezingen?”, aldus
de oppositie.
De motie wordt meerderheid tegen minderheid goedgekeurd en wordt meegedeeld
aan alle belangrijke leiders van de federale en gewestregeringen, de voorzitters
van de parlementen en de burgemeesters
van de faciliteitengemeenten.
> Alle punten in de geheime zitting
hebben betrekking op het administratief
en onderwijzend personeel. Carine Sermon
wordt deﬁnitief benoemd als directrice
van de Nederlandstalige gemeenteschool
en de raad aanvaardt de aanstelling van
Nadia Van Den Bosch als bijzondere
leermeester voor katholieke godsdienst,
alsook de deﬁnitieve pensionering van
Annie De Boeck en Jeannine Nobels,
respectievelijk gewezen kleuterleidster en
lerares godsdienst in de Nederlandstalige
school.
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UIT DE GEMEENTE
06 m/v van de maand

“Ik ga met pijn in het hart weg
uit Linkebeek”
Leo Van Den Bogaert, ex-voorzitter verzusteringscomité, vertrok uit Linkebeek
“Natuurlijk doet het pijn om te vertrekken. Ik voel me hier thuis.” Leo Van Den Bogaert (73) woonde net
geen veertig jaar in Linkebeek. Als voorzitter van het verzusteringscomité drukte hij zijn stempel op
het samenspel van Nederlandstaligen en Franstaligen. Zijn stem galmt nu nog door in het Sint-Ceciliakoor. Hij verhuisde zopas naar Vorst.

Met een vader uit Oostende en een moeder
uit Brugge, voelt Leo Van Den Bogaert
zich West-Vlaming in hart en nieren. Dat
gevoel gaat er niet meer uit. Toch woont
de man al heel zijn leven in en rond
Brussel. “Toen ik tien jaar was, woonden
we in Schaarbeek. Het was het jaar dat de
oorlog uitbrak. Ik herinner me nog levendig hoe we op zoek waren naar een andere
woning, net toen de bommen in onze
straat vielen. Ons huis werd zwaar getroffen. Een geluk dat we niet thuis waren.”
Leo groeide op in het Brusselse. Hij
studeerde in Gent. Hij werd ingenieurarchitect en licentiaat in de stedenbouw.
Na zijn huwelijk trok hij in 1965 naar
Linkebeek. “Toen betaalde je hier slechts
vierhonderd Belgische frank (tien euro)
voor een vierkante meter. We kochten een
stukje grond en bouwden een huis op vier
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are in de Arthur Van Dormaelstraat. In die
tijd stonden er amper drie huizen in de
straat. Toen we met de verhuiswagen de
straat in reden, werden we warm onthaald
door onze Franstalige buren. Ze hebben
ons enorm geholpen. Van de Vlaamse kant
was er zo geen enthousiasme.”
Dat gedrag tekende Leo. Hij heeft zich
altijd ingezet om de Nederlandstalige en
Franstalige gemeenschappen samen te
brengen. “Met politiek heb ik me nooit
gemoeid. Toen ik hier kwam wonen, nam ik
contact op met de burgemeester. Dat was
toevallig ook een Van Den Bogaert, een
CVP’er. Hij wilde me wel een stukje grond
verkopen, op voorwaarde dat ik niet aan
politiek zou doen. Ik ben van een andere
strekking, zie je. Ik heb er mij aan gehouden.”

Verbroederen in verzusteringscomité
In 1981 vroeg de toenmalige burgemeester
Thierry aan Leo of hij voorzitter wilde
worden van het verzusteringscomité. De
gemeente en de Franse gemeente SaintLambert-du-Lattay hadden net een akkoord bereikt om te verzusteren. “Ik wilde
wel, op voorwaarde dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden in het
comité zouden zetelen en dat op de
vergaderingen beide talen gesproken
zouden worden. Dat lukte behoorlijk. Nu
jammer genoeg niet meer. Ik wilde de
beide gemeenschappen samen laten
werken. Hen verzoenen. Met succes, ook.”
Leo Van Den Bogaert drong bij het gemeentebestuur aan om een volgend
zusterdorp in Nederland te zoeken. “Dat
moest om de communautaire kerk in het
midden te houden. Ik kreeg daarover een
akkoord met het gemeentebestuur.” Maar
dat akkoord werd niet gerespecteerd. In
1990 nam Leo om familiale redenen
ontslag als voorzitter. In 1995 verzusterde
Linkebeek met het Britse Kenton.
Nog steeds wandelt Leo graag door ‘zijn’
Linkebeek. “Een mooi dorp”, vindt hij. De
verhuizing moest er spijtig genoeg van
komen. “Onze dochter heeft een handicap”, vertelt hij. “Ze is nu 42 jaar. Mijn
echtgenote is tachtig en het wordt moeilijk om zelf altijd in de weer te zijn voor
haar. Ze gaat nu naar een dagcentrum en
wij vonden een appartement in de buurt.
Maar ik kom nog wel geregeld in Linkebeek.” Leo laat zijn stem nog horen in het
Sint-Ceciliakoor van Linkebeek. “Tijdens de
oorlogsjaren hadden mijn ouders mijn
broer en mij ingeschreven in de muziekschool. Lang duurde dat niet. Pas toen ik
de pensioenleeftijd had bereikt, heb ik me
terug in een muziekschool ingeschreven.

COLUMN
07

Staalkaart
Linkebeek
August Van Hoorebeke

Verenigen in plaats van scheiden
De gewezen inwoner trekt zich uiteraard het lot van de Vlamingen in de rand en in Linkebeek aan. “De faciliteiten schieten
hun doel voorbij”, vindt hij. “Hier, in Linkebeek, blijft iedereen
in zijn eigen hoekje zitten. Ik heb geprobeert de twee kampen
samen te brengen. Hier en daar lukt het wel. Toen we met de
Sangghesellen in de Moelie optraden, waren er veel Franstaligen
aanwezig. Maar er vinden er nog te weinig de weg naar het
gemeenschapscentrum.”
Zelf voelt Leo zich vooral Belg. “Het is eigenaardig. Als ik met
een Vlaming of een Waal praat, voelen die zich meestal eerst
Vlaming of Waal en dan pas Belg. Ik ben in Brussel opgegroeid
en in Brussel ligt dat gevoel anders. We hebben een andere kijk
op de maatschappij. Echte Brusselaars denken niet zo in hokjes.” Maar toch telt Leo de Vlamingen in zijn nieuwe ‘thuis’,
Vorst. “De postbode is een Vlaamse, en de bakker ook. In ons
appartementsgebouw heb ik al drie Vlaamse gezinnen ontdekt.”

1) naam (bijnaam): August Van
Hoorebeke (Leopold, Jeanne)
2) adres: Brouwerijstraat 87
3) leeftijd: 65
4) kinderen en
kleinkinderen
(aantal, leeftijd,
namen): twee
kinderen: Monique
en Erik, vier kleinkinderen: Aurelie,
Manon, Zhana en
Yari.
5) huisdieren: een
hond: Like.
6) beroep: gepensioneerd.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: basketbal. Ik ben al 35
jaar secretaris van de basketclub uit Koekelberg.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: Van 1949
tot 1980 woonde ik in Linkebeek. Dan ben ik verhuisd naar
Drogenbos en Ukkel. Sinds 2001 woon ik terug in Linkebeek.
9) mooiste plekje van Linkebeek: Hoeve ‘Holleken’.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: Niet speciaal een lelijk
plekje. De gemeente doet haar best.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: heel familiaal,
menselijk. Mensen komen hier goed met mekaar overeen. Zowel
de Franstaligen als de Nederlandstaligen. En ik kan het weten
want ik heb een Nederlandstalige moeder en een Franstalige
vader. Ik ben tweetalig. De mensen willen geen problemen.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: (zie 11)
13) held in de wereld: polsstokspringer Sergeï Bubka.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: de burgemeester.
15) wie zou je voor één dag willen zijn?: mezelf, ik voel me
goed.
16) krant: La Capitale, en soms Het Nieuwsblad.
17) lievelingsprogramma / ﬁlm?: Ik volg regelmatig het
nieuws en pik zoveel mogelijk sportuitzendingen mee. Ik heb
een zwak voor atletiek.
18) lievelingsboek: Ik heb genoeg aan mijn krant.
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep?: Helmut Lotti, Annie
Cordy.
20) merk auto: Renault.

Bart Claes

(JH)

Leo Van Den Bogaert: “Ik wilde wel voorzitter worden van het verzusteringscomité op voorwaarde dat er evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden in het comité zouden zetelen en dat op de vergaderingen beide
talen gesproken zouden worden. Dat lukte behoorlijk. Nu jammer genoeg
niet meer.”

Ik volgde notenleer in Ukkel en kwam daarna bij de Sangghesellen van Alsemberg terecht, het koor onder leiding van Jan
Caals. Toen er een andere koorleider kwam, heb ik me aangesloten bij het Sint-Ceciliakoor in Linkebeek. Dat koor komt trouwens behoorlijk op niveau.”
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Uit goede bron
Schoolbevolking
De Nederlandstalige gemeenteschool had
op 1 september 72 kleuters verdeeld over
4 klassen. In de onthaalklas voor kinderen
vanaf 2,5 jaar zijn er momenteel nog maar
7 kindjes, maar dat aantal zal in de loop
van het schooljaar vermoedelijk tot 23
oplopen wanneer, na elke verlofperiode,
de al ingeschreven kindjes naar school
zullen komen. In de kleuterschool staat
een vijfde juf in voor lichamelijke opvoeding en voor ondersteuning in de tweede
en derde kleuterklas waar de meeste
kinderen het namiddagdutje al overslaan.
Op het einde van dit schooljaar zal het
aantal kleuters vermoedelijk oplopen tot
93, wat ongeveer evenveel is als vorig
schooljaar. In de lagere school zitten 137
leerlingen of 5 meer dan vorig schooljaar.
In de eerste klas zijn er 25 leerlingen, in
het tweede studiejaar 28 en in het derde
25. De overige klassen hebben ongeveer
20 leerlingen. In het lager onderwijs staat
één voltijdse en één halftijdse leerkracht
in voor ondersteuning en zorgverbreding.
Zo kunnen in de eerste klas de hoofdvakken taal en rekenen in twee groepen
worden gegeven, wat met het hoge aantal
leerlingen geen overbodige luxe is. Voor
diezelfde vakken worden leerlingen uit het
tweede en derde leerjaar ook extra begeleid indien zij leerproblemen hebben. In
totaal heeft de Nederlandstalige school op
dit ogenblik 209 kinderen; na de paasvakantie zullen dat er ongeveer 230 zijn.
Eind juni 2003 had de school 227 leerlingen. Voor de Franstalige school zien de
cijfers er als volgt uit: 86 kleuters en 146
leerlingen (vorig jaar 152) in de lagere
school. Ook hier zal het aantal kleuters in
de loop van het schooljaar nog toenemen.
Sport voor allen
De voorbije editie van de Gordel werd een
weergaloos succes. Het was eens te meer
spijtig dat de gordelwandelaars van het
gemeentebestuur niet door het Wijnbrondal mochten. Toegegeven, de weg ligt er
tamelijk drassig bij, maar wandelaars die
16 kilometer wandelen, schrikken daar
meestal niet voor terug. Een week later
werd onze mooie wandelgemeente opnieuw aangedaan door georganiseerde
wandelingen vanuit Ukkel. Honderden
mensen werden via de bewegwijzering wél
door de Vallée des Artistes geloodst. De
SJOENKE I jaargang 44, nr 259 oktober 2004

organisatoren legden het slimmer aan
boord. Ze vroegen aan het gemeentebestuur gewoon geen toelating.
Wandelwegen
Al verschillende jaren is het bijzonder stil
over de Linkebeekse milieuverenigingen
LAHN en Environnement Linkebeek. En dat
is spijtig. Daarom is het verheugend dat
het schepencollege van de Linkebeekse
Actie voor Heemkunde en Natuur een brief
ontving waarin ze wijzen op het gevaar
dat belangrijke voetwegen in onze gemeente dreigen te verdwijnen.
Het Woudpad verbindt de Hollebeekstraat
(links voorbij de spoorwegbrug) met het
Elsgatveld. Het pad is tot aan het laatste
huis geasfalteerd, maar wordt verderop al
jarenlang omgeploegd, zodat bijna niemand weet dat daar een ofﬁcieel voetpad
ligt. Dit is ook het geval voor het Kleindalpad dat naast de spoorweg in de
Kleindalstraat richting Perkhoeve loopt.
In de brief wordt ook de aandacht gevestigd op het Koekoekspad, dat achter de
zetel van het OCMW in de Beukenstraat
loopt, tot aan de Alsembergsesteenweg.
Deze weg, die voorbij de voormalige
woning van schrijver Herman Teirlinck
komt, werd begin jaren ‘70 door de provincie hersteld. De afspraak was dat Linkebeek voor het onderhoud zou instaan,
maar dat gebeurde niet en de weg raakte
volledig in verval. Na de overstromingen
van 2002 heeft de provincie de beek en
beekkanten grondig hersteld, maar toch
maakt overtollig water het pad tijdens de
winter moeilijk begaanbaar.
Positief is dat het schepencollege relatief
vlug op de brief heeft gereageerd. Aan de
landbouwers, die de paden al jaren omploegen, werd nu gevraagd die te herstellen en voor het Koekoekspad suggereren
zij de aanleg van een houten ponton om
de wandelweg het hele jaar door begaanbaar te houden. Het valt af te wachten of
deze goede intenties effectief resultaat
zullen opleveren.
Gemeentehuis
Zoals we hier al meermaals gemeld hebben, weet het schepencollege niet goed
wat aan te vangen met de herinrichting
van het gemeentehuis, die nodig is om
meer ruimte te creëren voor de administratieve diensten. Waar ze het blijkbaar

wel over eens is, is de buitenverlichting
van het gemeentehuis. Die komt er blijkbaar vooral uit veiligheidsoverwegingen.
Op verzoek diende Iverlec een prijsofferte
van 7.220 euro in voor de plaatsing van
acht schijnwerpers op de voorgevel en
twee op de achtergevel.
Zone 30
Vanaf 1 september 2005 moet elke
schoolomgeving tot ‘zone 30’ omgevormd
worden. Tot nu toe heeft slechts één derde
van de Vlaamse gemeenten hiervoor de
nodige regelingen getroffen en voor één
keer hoort onze gemeente tot de voorbeeldige leerlingen. Hoe de reglementering er
precies uit zal zien, is nog niet duidelijk.
Het zou de bedoeling zijn de voorschriften
van de ‘zone 30’ te beperken tot de schooluren. Op dit ogenblik worden in de Van
Lishoutstraat, de Brouwerijstraat en de
Stationsstraat verkeerstellingen gehouden.
Rotonde
Het dossier voor de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Molenstraat
en de Alsembergsesteenweg is niet begraven. De provincie vroeg op 2 september
een nieuwe bouwaanvraag aan. Vanaf 7
september werd boven aan de Molenstraat
op een afﬁche het openbaar onderzoek
aangekondigd dat liep tot 7 oktober.
Bezwaren en opmerkingen moesten voor
die datum aan het College van Burgemeester en Schepenen gemeld worden.

Koekoekspad blijft een ‘probleemgeval’.
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5 september, de tofste zondag
Avonturenparcours Teek-it-iezie

kreeg je een cadeautje. Eerst moesten we onder houten bakken
kruipen, over touwen klimmen en in en uit een container kruipen.
Er lagen netten over de grond waar we onder moesten kruipen en
we gingen over een apenbrug. Maar er waren ook evenwichtsoefeningen en oefeningen op spierkracht. Eigenlijk was er veel te veel
om op te noemen, maar het was wel de moeite waard. Naast het
avonturenparcours waren er ook andere dingen te doen, zoals
boogschieten en muurklimmen. Voor de allerkleinsten was er een
springkasteel. Ik vond het een geslaagde dag en heel leuk!”
(Lien Laporte)
De deelnemers van de avonturenwandeling tussen Rode en
Linkebeek, zo’n 15 km, waren erg tevreden over het opzet. De
sfeer op het terras was uitstekend en door het prachtige weer
hadden we maar één probleem. We hadden niet genoeg parasols
om de wandelaars te beschermen tegen de stralende zon.
Ik zou nogmaals iedereen die ons een handje kwam helpen,
willen bedanken. Volgend jaar bestaat de Gordel 25 jaar. Als de
weergoden ons die dag evenveel zonneschijn geven als dit jaar
wordt het een groot feest. Wij zijn er klaar voor.
Marc Moorkens,
namens het bestuur van Teek-it-iezie

‘De tofste zondag’, zo werd de Gordel van 5 september aangekondigd. En… het bleek waar te zijn. Ons klein dorpje kreeg
zomaar liefst 3.500 personen over zijn wandelpaden. En dat was
niet alles… De wandelaars konden proeven van een avonturenparcours of een survival-initiatie. De ploeg van Teek-it-iezie
sjorde de ganse zaterdag een prachtig parcours aan elkaar. Het
parcours startte op de parking van de Moelie, ging langs de
pastorij en de school om terug te keren naar de weide van ons
gemeenschapscentrum. Zo’n 500 meter met proeven en uitdagingen. Touwklimmen, onder een net kruipen, op een laddertje
de boom in, over een vrachtwagen lopen, zich door een klimrek
worstelen, boogschieten en de hooiwagen van Pierke beklimmen. Alle proeven werden op een zeer creatieve manier in
elkaar gestoken.
De tofste zondag zelf dan. We waren vroeg paraat. Om 7u
stonden we met zijn allen stoelen en tafels klaar te zetten,
want we hadden het gevoel dat het een groot succes zou worden. Rond 10u kwamen de eerste wandelaars aan. In het begin
twijfelden de mensen om de avontuurlijke proeven te proberen,
maar daar kwam zeer snel verandering in. De dappere kinderen
van Hans en Karin Laporte, kleinkinderen van Charel en Annie
Vanderhaegen, gaven het startsein en toen waren we vertrokken. Meer dan 360 sportievelingen waagden zich aan de uitdaging. Opgelet, dit zijn ofﬁciële cijfers - de cijfers van de rijkswacht zeg maar -, bekendgemaakt door de sportieve dame die
zich ontfermde over de geïnteresseerden en ‘s avonds geen stem
meer had.
Een getuigenis van de eerste avonturiers
“Zondag 5 september ben ik samen met mijn broer Tim en mama
naar Linkebeek geweest om mee te doen aan het survivalparcours
van Teek-it-iezie. Mijn broer en ik waren de eerste die het parcours mochten aﬂeggen. We deden er ongeveer 18 minuten over
om heel het parcours af te leggen en alle letters te zoeken
waarmee we een woord moesten maken. Als je het woord vond,

Paintball
Teek-it-iezie
23 oktober - 14u - Merchtem
Op zaterdag 23 oktober gaan we ‘paintballen’ in Merchtem.
Wij hebben twee zalen gereserveerd om 14u. De activiteit
duurt tot 16u30. We hebben dus 2u30 om ons uit te leven. De
deelnameprijs bedraagt 27 euro. De inschrijving is pas geldig
na het betalen van het volledige bedrag op rekeningnummer
850-8442501-07. De minimum leeftijd om deel te mogen nemen
is 13 jaar. Omdat paintball indoor is, moeten we niet bang zijn
voor slecht weer. Achteraf kunnen wij gezellig napraten tussen
pot en pint. Heb je zin om mee te gaan, schrijf je dan in door
het bedrag te storten voor 15 oktober.
Hou je agenda ook vrij voor de activiteit op 7 november. Dan
nemen we deel aan de survivalrun ‘Brugge-Damme-Brugge’.
Daarover later meer.

De slimste mens zorgt dat het leuk blijft
Quiz Cultuurraad
23 oktober - 20u - De Moelie
Stof je encyclopediekes al maar af, lees je gazettekes nog eens
door en probeer alvast eens voor te proeven of paprika naar
peper smaakt dan wel naar curry. Vorig jaar was het alsof we op
zoek waren naar de ‘slimste mens ter wereld’, zo moeilijk hadden we hem gemaakt. Dit jaar zullen we hiervoor oppassen en
zorgen dat het leuk blijft voor iedereen. Verder geen te grote
verrassingen: dezelfde formule met wat aanpassingen, onze
vertrouwde quizmaster, onze dierbare jury… ze zijn allemaal
gereserveerd voor zaterdag 23 oktober om 20u. En nu… studeren maar.
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Kom jij ook een ﬁlmpje meepikken?
Videoclub Zennevallei
Voor videasten is het najaar een drukke periode. Provinciaal en
nationaal zijn er verschillende cursussen die de leden gratis
kunnen volgen en ook de nationale wedstrijden in het FotoFilmMuseum in Antwerpen zijn een hoogtepunt. Videoclub
Zennevallei wordt er dit jaar vertegenwoordigd door voorzitter
Eddy Vannerom met zijn ﬁlm ‘Unbreakable’, over hoe verrassend
mooi het leven in een rusthuis kan zijn.
Op 5 oktober kregen we Hobby Filmclub Ternat, kortweg HFT,
op bezoek. Dat gebeurde in het kader van de uitwisselingen tussen videoﬁlmclubs in Vlaams-Brabant. Het wordt in goede
banen geleid door de provinciale overkoepelende organisatie
Bracina, wat staat voor Brabantse Amateurcineasten. Zij brachten ons een twee uur durend programma met een selectie van
hun recentste producties. Binnen Bracina is HFT één van de
weinige clubs die verschillende actieve jonge mensen onder
haar leden heeft en dus een ‘jongerenwerking’ heeft. Daardoor
laten de producties ook wat anders zien dan we gewoon zijn.
Dat kan inhoudelijk zijn (meestal zijn het speelﬁlms), maar ook
de vorm is speciaal. Naast enkele clips waar de muziek domineert, valt het op dat jongerenﬁlms vaak donker zijn in de
uitwerking, zowel letterlijk met nachtopnames als inhoudelijk
met thema’s als dood en alleen zijn. Maar gelukkig hebben ze in
Ternat ook zin voor humor. En dus hebben we eens goed kunnen
lachen.
Op 9 november is de vergadering gewijd aan ﬁlms over ‘merkwaardige hobby’s en beroepen’, de themawedstrijd van 2004.
Ieder clublid kan meedoen aan deze tussentijdse wedstrijd; de
andere aanwezigen beoordelen de ﬁlms. De laureaat krijgt een
aandenken. En op 7 december projecteren we ﬁlms over ‘paddestoelen’, die we begin oktober met behulp van een spiegel op
beeldband hebben vastgelegd. Benieuwd wat dat zal geven!
Wie interesse heeft, is welkom. We ‘vergaderen’ elke eerste
dinsdag van de maand in de Moelie. Vanaf nu in de tentoonstellingszaal, waar we met onze grootbeeldprojector de ﬁlms
maximaal tot hun recht kunnen laten komen.
Meer info op www.geocities.com/videoclubzennevallei

Breiclub Linkebeek 20 jaar
Tentoonstelling
9 en 10 oktober - 14u tot 18u
De Moelie
Ben je gemotiveerd om zelf pulls, vesten, kousen, spreien, …
op maat te breien? Kom dan gerust eens langs en/of schrijf je
gratis in bij de Breiclub Linkebeek. Op 9 en 10 oktober kan je
ook onze tentoonstelling komen bekijken. Je kan er ook tweedehands breiwerken en kleding kopen.
Info: 0486 99 97 23
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Toffe PréDance voor kleine
dansertjes
Studio@etude
Alle kids, van 6 tot 8 jaar, die graag dansen,
kunnen elke zaterdag terecht in de polyvalente zaal van de Moelie. Zij kunnen kiezen
uit twee verschillende dansrichtingen: PréClassics bij Kay van 10u tot 11u of PréJazz
bij Tina & Els van 11u tot 12u.

De lessen worden op een toffe, eigentijdse en speelse manier
opgebouwd, door onze professionele docenten. De dansjes zijn
zeer snel gekend en zullen veelvuldig herhaald worden op het
thuisfront. Op die manier zijn al deze dansertjes vlug terug te
vinden op het danspodium. Kom langs en doe mee! Je kan op
elk moment instappen.
Info: 02 354 61 97 of 0496 06 38 58,
e-mail: studioatetude@skynet.be

Kookdemonstratie ‘Dim Sum’
KAV
21 oktober - 19u30 - De Moelie
Op 5 oktober organiseerden we een demonstratie ‘bloemschikken’. Niets is zo gezellig als frisse bloemen in huis. We lieten
ons meevoeren met de kleurenpracht van de beginnende herfst.
Op 21 oktober organiseren we een kookles: uit de oosterse
keuken, ‘Dim Sum’. ‘Dim Sum’ staat voor ‘hartendiefjes’ of
‘hartverwarmers’ en is van oorsprong een Kantonese specialiteit. Het is een collectieve naam voor een verscheidenheid van
kleine hapjes, zoals gestoomde en gefrituurde deegpakketjes,
vis- of vleesballetjes. Tijdens deze kookdemonstratie maken we
niet alleen kennis met de typische gebruiken die bij ‘Dim Sum’
horen, maar ook met de verschillende ingrediënten.
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Kickertornooi
JeuLink @ café de Moelie
16 oktober - 19u
Zaterdag 16 oktober om 19u zet Café De Moelie de deuren open
voor alle jongeren die zin hebben in een partijtje kicker. De
JeuLink-ploeg organiseert in het café aan gemeenschapscentrum de Moelie vanaf 19u een geanimeerd kickertornooi. Voor
drie euro kan je met twee personen deelnemen en krijg je elk
een gratis consumptie. Inschrijven kan ter plaatse. DJ Jonathan
zorgt tijdens en na het tornooi voor de juiste sfeer. Voor de
winnaars zijn er ludieke prijzen! Hou deze datum dus vrij.
Meer info: 0486 38 28 19 of mail chantryjim@hotmail.com.

Grafﬁtikunst in workshop
JeuLink

keer werden eerst sjablonen gemaakt die daarna op de panelen
werden gespoten. Echte kunstwerken kwamen te voorschijn!
Figuren grafﬁteren was het onderwerp van de derde les. De
‘comicstijl’ leverde grappige resultaten op. Tijdens de vierde en
laatste les werden alle technieken van de voorbije lessen uitgeprobeerd in een mega-grafﬁtiproject. De jongeren waren alvast
enthousiast over de workshop en best tevreden over hun eigen
creaties. Het resultaat kan je in de Moelie bewonderen!

Filmavonden
JeuLink
JeuLink heeft een gevarieerd ﬁlmprogramma samengesteld voor
dit najaar. Je bent van harte welkom op de volgende ﬁlmvertoningen:
- 19 oktober: Finding Nemo
- 23 november: Pirates of the Caribbean
- 21 december: mail je keuze door! De ﬁlm met de meeste voorkeurstemmen wordt vertoond.
De vertoning is telkens om 20u in GC de Moelie. Tot dan!?

Twee voltreffers in drie weken
Gezinsbond
Voltreffer één was de uitstap naar Oostende op 30 augustus. In
de voormiddag bezochten we de ‘Earth Explorer’. Een leerrijke
tocht: je ziet er met je eigen ogen hoe de vier natuurelementen
(aarde, water, vuur, wind) onze planeet vormden, hoe ze nog
altijd aan het werk zijn en ons leven dagelijks beïnvloeden. Toch
minder geschikt voor de jongere deelnemers? Niet helemaal. Van
een tochtje langs een lavastroom en een duik met een onderzeeër blijft altijd wel iets hangen. Onze pubers konden zeker wat
opsteken in de ‘Discovery Room’. Na de lunch trok de meerderheid
richting zwembad. Het weer zat niet mee, maar was toch net
goed genoeg om héél snel van het binnen- naar het buitenzwembad te lopen. Al bij al was het een ﬁjne dag. De tweede voltreffer
was de spaghettiavond op 17 september. We hebben heel wat
publiciteit gemaakt en dat werkt blijkbaar. Het Gildenhuis was
ruim vier uur goed gevuld. Iedereen was vol lof over de inderdaad
huisgemaakte sauzen en soep. De traditionele tombola hadden
we in een nieuw kleedje gestoken. ‘Hoeveel spaghettislierten
zitten er in de bokaal?’, was de vraag. Het antwoord is: 879.
Winnares is Jeannine Verkist met 875. Proﬁciat!

Als je nog niet overtuigd was van het artistieke talent van
de Linkebeekse jeugd, dan mag dat nu wel. In een workshop
van vier zaterdagnamiddagen in september en oktober hebben
een tiental jongeren van 12 tot 20 jaar hun creativiteit in een
workshop grafﬁti de vrije loop gelaten. Een free lance grafﬁteur
van de organisatie De Verbeelding & Spirit vzw begeleidde de
jongeren bij het creatieproces. In de eerste les werkten ze met
letters, het inkleuren hiervan en de omlijning. Ook het spuiten
is een speciale techniek die je onder de knie moet krijgen. Het
werd al snel duidelijk dat een aantal jongeren hier al kaas van
hadden gegeten… of een natuurlijk talent bezitten? De tweede

Onze volgende activiteit heeft plaats op 3 november. In samenwerking met de Moelie organiseren we voor de 8-12-jarigen
twee workshops: ‘circustechnieken’ in de voormiddag en ‘tattoo’
in de namiddag. Zowel leden als niet-leden kunnen hiervoor
inschrijven in de Moelie. Per workshop betalen leden 6 euro; als
je inschrijft voor de twee betaal je 10 euro. Niet-leden betalen
8 euro per workshop. Kinderen die zowel ‘s morgens als
‘s middags ingeschreven zijn, kunnen tijdens de middag, onder
toezicht, in de Moelie blijven. Kinderen die naar school gebracht werden voor de vakantieopvang kunnen gehaald worden.
Het maximum aantal deelnemers per workshop is 20. Vlug
inschrijven is de boodschap!
SJOENKE I jaargang 44, nr 259 oktober 2004
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Superstart voor Chiro Sjoen

Judonieuws

Natuurlijk draait het in Chiro Linkebeek allemaal om spel en
plezier, en dat was tijdens de startdag niet anders! We trokken
op zondag 26 september met zijn allen naar het Bloso-domein
in Hofstade en beleefden er een prachtige dag. Het zonnetje
scheen en de sfeer zat er meteen goed in. We gingen van start
met een actief spel dat uitdraaide in een strijd tegen de illegale
dierenhandel. Vervolgens bewezen nieuwe en overgaande leden
dat ze echte chiromannen en chirovrouwen waren. Tenslotte was
er het zeer actieve leidingsbekendmakingsspel. Moe maar
voldaan keerden we huiswaarts.

Op 18 september hebben wij in de sportzaal van Beersel de Open
Brabantse Kampioenschappen georganiseerd. Wij zijn erg tevreden
over de opkomst. Er waren meer dan 220 inschrijvingen. De kampen begonnen om 9u30 en duurden tot 16u. Het ging er dus druk
aan toe. De resultaten van de Linkebeekse judoka’s waren maar
zozo. Gelukkig is het nog vroeg op het seizoen en kunnen wij
daaruit één les trekken: veel trainen jongens…
De beste resultaten waren voor Solal Kaufmann die bij de jongens
cadetten een zilveren medaille won en daarvoor felicitaties ontving van de Beerselse burgemeester Casaer en de Linkebeekse

We verwelkomen dit jaar veel nieuwe leden in onze rangen. Maar
natuurlijk zijn er ook die onze leidingploeg verlaten na jaren
trouwe dienst. Jess, Lieve, Daisy en Kurt, ‘nen helen dikke
merci’, we zullen de vele prachtige momenten nooit vergeten!
Vier nieuwe leid(st)ers, nog groen achter hun oren, staan al te
trappelen om de fakkel over te nemen.
En zo begint een veelbelovend jaar voor Chiro Linkebeek.
Iedereen is van harte welkom op zondagnamiddag van 14u30
tot 18u in ’t Schoolke. Hou alvast ook 19 en 20 februari 2005
vrij voor onze jaarlijkse haantjeskermis!

schepen van sport Damien Thiery. Ook Jeroen Pierret viel in de
prijzen: een bronzen medaille in de categorie van de zwaargewichten na enkele mooie kampen.
De volgende grote activiteit die wij organiseren is de traditionele
kaas- en wijnavond op 30 en 31 januari 2005. Noteer deze data
alvast in jouw agenda. Verder wil ik vooral meegeven dat wij het
jaar erg goed ingezet hebben. Wij hebben de groepen van de
kleinsten wat heringedeeld en zitten de woensdagavond toch
regelmatig aan een 35-tal deelnemers. Bravo voor het geduld van
onze trainer Vital.
Johan De Sauter,
voorzitter

DUBBELZICHT
Het station van Linkebeek
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“Muziek spelen betekent steeds
meer voor mij”
Een gesprek met pianist Frank Braley
Pianist Frank Braley won in 1991 op 22-jarige leeftijd de befaamde Koningin Elisabethwedstrijd. “Het
was een brutale overgang. Alsof je plots met je wagen aan een razende snelheid overal doorvliegt.”

Frank Braley is een druk bezet man.
Minstens tien keer heb ik hem telefonisch
proberen te bereiken tot ik hem, vlak voor
een optreden op een festival aan de
Duitse grens, te pakken kreeg in een
hotelkamer. De Fransman klinkt enorm
gedreven, geïnspireerd en leeft aan een
hels tempo. Sinds zijn overwinning in de
Koningin Elisabethwedstrijd in 1991 treedt
hij overal ter wereld op. Binnenkort ook in
de Moelie in Linkebeek.
Muziek is mijn leven
De passie voor z’n vak druipt van elk
woord af. “Eigenlijk vind ik niet dat ik
werk”, steekt hij van wal. “Muziek is zeer
intiem en het op een podium delen met
publiek, vind ik soms al raar. En er dan
nog eens voor betaald worden, lijkt
helemaal bizar. Maar het is geen beroep.
Ik hou van muziek en dat ik ervan kan
leven, is een geschenk.” Braley nam als
22-jarige snotaap deel aan de Koningin
Elisabethwedstrijd zonder enige verwachting. “Ik had ervoor wel enkele concerten
gegeven, maar dit was mijn eerste grote
internationale wedstrijd. Ik was als
laatste ingeschreven en voelde me enorm
relaxed. Ik had niks te verliezen. Mijn
grote geluk is dat ik voor een moeilijk en
emotioneel stuk van Beethoven heb
gekozen. Het was niet zo evident om dat

daar te spelen. Ik voelde me echter goed,
bracht het subliem en had de ganse zaal
mee.” Braley werd als jonge knaap overrompeld en het succes bracht een aantal
moeilijke jaren met zich mee. Onder een
immense druk reisde hij voortdurend de
wereld af, gaf in de grootste en meest
indrukwekkende zalen optredens en de
media, de toeschouwers en de collegamusici zaten op z’n huid om te zien wat
hij ervan bakte. “Het was een brutale
overgang die me in het begin niet zo goed
beviel. Ik reisde de wereld rond, het
aantal concerten steeg enorm en het
kostte tijd om me die nieuwe realiteit
eigen te maken. Ik was er niet klaar voor.
Alsof je plots met je wagen overal met een
razende snelheid doorvliegt. Maar stilaan
leerde ik ervan te houden om op het
podium te staan, alleen te reizen en vond
ik in die manier van leven stilaan m’n
thuis. Ik besefte dat ik een enorme kans
had gekregen om een speciaal leven uit te
bouwen. Ik ben ook blij dat ik heb doorgebeten. Er zijn velen die even pieken en
dan om allerlei redenen voorgoed van het
schouwspel verdwijnen.”
Altijd onderweg
Braley reist veel en speelt in vele klassieke
grootsteden. Maar zijn hart is hij verloren
in het Oosten. “In Japan, zeker en vast.
Dat land heeft geen traditie qua klassieke
muziek, maar je wordt er warm en hartelijk
ontvangen. Het is een fascinerend land,
omdat ze aan een hoog tempo mee evolueren en ondertussen vasthouden aan hun
wortels uit het verleden. Ze halen het
beste uit beide werelden en houden enorm
rekening met anderen, iets wat hier vaak
compleet ontbreekt. Ik vind het ook ﬁjn
om te reizen, om te gaan en te komen, om
mensen te ontmoeten. Soms kan je op een
korte tijdspanne heel intense momenten
beleven met interessante mensen. Je bent
altijd een ‘passager’, altijd een bezoeker.”

Braley werd op jonge leeftijd ondergedompeld in de muziek. “Klassieke muziek
sowieso, maar ik luisterde ook naar new
wave, hardrock en jazz. Ik hou ervan om
partituren te lezen en ze proberen te
interpreteren. Wat sommige componisten
gemaakt hebben, vind ik creatief van het
hoogste niveau. Ermee omgaan, eist veel
van jezelf en ook van het publiek. Je
benadert de grote stukken niet alleen met
het intellect, maar ook met het gevoel. De
muziek kan beelden, kleuren, smaken,
herinneringen en ruimtes oproepen.
Iedereen ontvangt ze ook op een andere
manier. Je kan in slaap vallen of ze je tien
jaar later nog herinneren”, lacht hij.
Enkele keren wordt het gesprek onderbroken door bezoekers aan de deur. Tot hij
uiteindelijk weg moet om te dineren
alvorens iets later op het podium te
stappen. “Wat ik nog wil zeggen, is dat de
muziek en dit leven steeds meer voor mij
gaan betekenen. Het brengt me veel bij en
verplicht me om steeds verder te gaan en
te zoeken. Ik moet uitpluizen waarom het
soms wel en soms niet lukt. Ik heb ook
leren omgaan met de schrik voor het
publiek en de knagende onzekerheid. Het
evenwicht is broos omdat het zoveel van
jezelf eist, maar het is ook zo mooi”,
besluit hij.
Gunther Ritsmans
Frank Braley treedt op 28 oktober op in
de Moelie in Linkebeek. Het concert
start om 20u30. Pieter Bergé geeft om
19u30 een introductie op het concert.
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HEROPENING CAFÉ
DE MOELIE
Op dinsdag 28 september stonden Linda en
Guy voor het laatst achter de toog in Café
De Moelie. Wij wensen hen het allerbeste
voor de toekomst en blikken dankbaar
terug op een jarenlange ﬁjne samenwerking.
Op vrijdag 15 oktober, de dag van de
schitterende theatervoorstelling ‘Jaloezie,
faxdialoog voor 3 vrouwen’ van Vlaams
Fruit, opent het café opnieuw de deuren.
Intussen zal het café een opfrisbeurt
krijgen. Drie redenen dus om die avond
naar de Moelie af te zakken:

VLAAMS FRUIT
JALOEZIE, FAXDIALOOG VOOR
3 VROUWEN
VR 15-10
THEATER
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 communiceren niet ‘face to face’, zij sturen

1. Het vernieuwde café komen bekijken.
2. Kennis maken met de nieuwe uitbaters,
Katrijn en Suzanne.
3. Een niet te missen toneelstuk bijwonen.
We wensen Katrijn en Suzanne veel succes
toe bij de uitbating van ons gemeenschapscafé.

FAMILIEVOORSTELLING
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

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

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)
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GOOCHELAAR POLINI
KINDERCIRCUS
HOKUS POKUS
WO 20-10

14u - De Moelie
tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk), 4
euro (abo)
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FESTIVAL VAN
VLAANDEREN
FRANK BRALEY
(PIANO)
DO 28-10
KLASSIEKE MUZIEK
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
te gast met één van zijn late pianosona-

NIGEL WILLIAMS
DE PENISMONOLOOG
DO 04-11
THEATER - HUMOR
‘De Penismonoloog’ is het enige echte
antwoord op ‘De Vaginamonologen’. Nigel
Williams en Peter Perceval onderzochten
het leven van een doorsnee-penis en
kwamen tot enkele schokkende conclusies.
De fallus bevindt zich in een diepe crisis.
Dat heeft alles te maken met de veranderde rol van de man in de samenleving.
In deze voorstelling krijg je verhelderende

DANIELLE WILLEMS
19, 20, 21-11
TENTOONSTELLING
Daniëlle Willems groeide op in Linkebeek.
Zij leerde tekenen en schilderen in de
toenmalige zusterschool (nu: De Moelie).
Dat waren de enige teken- en schilderlessen die zij volgde, de rest was oefenen en
blijven oefenen. Dat kan zij in haar ‘Ateljee’ in Groot-Bijgaarden. Daniëlle gebruikt
vele technieken: aquarel, olie, acryl, krijt.
“Als je voldoening hebt van een voltooid
werk, is het voor mij al een kunstwerk”,
zegt ze. Deze boodschap wil Daniëlle ook

doorgeven aan de kleuters in haar klas.
Schilderen moet prettig blijven. Blijf
experimenteren en wees tevreden! In De
Moelie stelt Daniëlle een waaier aan
kunstwerken tentoon. Kom zeker eens
kijken. Het loont de moeite.

tes. 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
om 19u30 een introductie op het concert.
Frank Braley speelt o.a. Ludwig van
Beethoven Sonate op. 101 en Franz Schubert Impromptus op. 90 / Sonate D 959.
20u30 - De Moelie
tickets: 12 euro (kassa en vvk), 9 euro
(abo)
i.s.m. provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de
Rand’ en Bruegelproject.

antwoorden op belangrijke vragen zoals
daar zijn: waarom geven mannen hun
penis een naam, bestaat er zoiets als
vaginanijd bij penissen, waarover kan men
zoal praten met zijn penis, wat zou uw
penis dragen als hij zich zou verkleden?,
wat doen penissen als hun eigenaars
slapen, hebben penissen ook hobby’s,
heeft God een penis? Het resultaat is een
hilarische biograﬁe van een penis die
afrekent met zichzelf en met zijn eigenaar.
De Britse Vlaming Nigel Williams was in
1999 de winnaar van Humo’s Comedy Cup
en teistert als stand-up comedian de
vaderlandse podia sinds 1997. Ondertussen
was hij ook te zien met An Nelissen en
Bert Kruismans in de jaarlijkse conference
‘Gelukkig, Nieuwjaar’.

De tentoonstelling is toegankelijk:
- vrijdag 19 november van 20u tot 22u
tijdens de vernissage
- zaterdag 20 november van 14u tot 18u
- zondag 21 november van 14u tot 18u

20u - De Moelie
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8
euro (abo)
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MIVB past taalwet toe
Inwoners van de rand kunnen bij het taalloket van vzw ‘de Rand’
terecht met vragen die te maken hebben met de taalwetgeving.
Het taalloket geeft ook advies als mensen vinden dat een
bepaalde instantie de taalwetten overtreedt. Vaak neemt het
taalloket bij een gegronde klacht zelf contact op met de betreffende instantie. Deze werkwijze heeft onlangs nog een opmerkelijk resultaat opgeleverd.
1 maart 2004: het taalloket van vzw ‘de Rand’ ontvangt een
klacht over een bericht in verband met de schuilhuisjes aan de
tramhaltes van lijn 39 tussen Stokkel en Ban Eik. Na een controle ter plaatse blijkt dat deze berichten inderdaad voorrang
geven aan het Frans. Meer nog, ook de dienstregelingen blijken
niet aan de taalwetten te voldoen. De taalwetten bepalen
nochtans dat het Nederlands voorrang moet krijgen in alle
ofﬁciële aankondigingen in de faciliteitengemeenten in de
rand. Ook de mededelingen en dienstregelingen van de MIVB in

Kraainem en Wezembeek-Oppem zijn ofﬁciële aankondigingen.
13 april 2004: het taalloket stuurt de klacht door naar de MIVB.
Daar geven ze toe dat de berichten en dienstregelingen voorrang moeten geven aan het Nederlands. Ze beloven de bevoegde
diensten de opdracht te geven alle teksten aan te passen.
1 september 2004: het begin van het schooljaar is meteen ook
een nieuwe start voor de tramhaltes in Wezembeek-Oppem. Na
herhaaldelijk aandringen van het taalloket, heeft de MIVB alle
mededelingen en dienstregelingen aan de haltes van lijn 39
vervangen. Alle ofﬁciële aankondigingen aan deze haltes zijn
nu dus helemaal zoals het hoort.
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Survivalinitiatie tijdens Gordel is
massaal succes
Overleven tijdens de Gordel, hoe doe je dat? Simpel: je neemt
deel aan de ‘avonturenwandeling’ tussen Sint-Genesius-Rode en
Linkebeek, je doet mee aan de ‘survivalinitiatie’ en je kijkt of je
het haalt. Makkelijk, niet? Zowat 368 van de 3.525 deelnemers
aan de avonturenwandeling durfden de ‘survivalinitiatie’ aan
en… iedereen overleefde het. Meer zelfs, (bijna) iedereen hield
er een kick(je) aan over. Zelfs diegenen die wat lang met hun
hoofd naar beneden hingen. Of juist zij? Ook de talrijke kijklustigen konden deze nieuwigheid tijdens de Gordel best pruimen.
Eén zaak is zeker: het avonturendorp aan gemeenschapscentrum
de Moelie in Linkebeek had succes. Onder begeleiding van het
Linkebeekse Adventureteam ‘Teek-it-iezie’ klom jong en oud op
klimtouwen, onder sluipnetten en over evenwichtsbalken.
Minstens een half uur lang kon je op twee weiden vlakbij de
Moelie je behendigheid, kracht, uithouding en vindingrijkheid

uittesten. Het parcours werd afgelegd op eigen tempo. Onder de
deelnemers aan het parcours zaten kinderen van jeugdbewegingen,
groepjes jongeren en individuen die bewust voor dit avontuur
kozen, maar ook Gordelaars die door het zien van zoveel avontuur eenvoudigweg niet achter wilden blijven. Van 7 tot 70 jaar,
iedereen doorstond de beproeving! Aan de wedstrijd, die aan
het parcours vasthing, werd massaal deelgenomen. De vier
juiste inzendingen werden beloond met een aankoopbon van AS
Adventure ter waarde van 125 euro. Ook de nevenactiviteiten,
zoals het boogschieten of de klimmuur van Bloso, hadden
succes. De kleinsten beleefden hun avonturen op het springkasteel. Het Adventureteam ‘Teek-it-iezie’ en gemeenschapscentrum de Moelie zijn tevreden over deze eerste geslaagde survivalinitiatie. Voor een volgende editie belooft het
Adventureteam alvast ook waterpret op het survivalparcours.
Afwachten wat dat wordt.

BURENGERUCHT
17
Succesvol petanquetoernooi van
vzw ‘de Rand’
Zondag 29 augustus trokken sportieve inwoners uit de faciliteitengemeenten naar Sint-Genesius-Rode voor een petanquewedstrijd, georganiseerd door de stafmedewerkers jeugd en sport
van vzw ‘de Rand’. Zowel beginnelingen als gevorderden konden
voor 2 euro deelnemen en meedingen naar de prijzen en bekers.
Een bus bracht de inwoners van de Noord- en Oostrand tot op
de plaats van afspraak. Ook late beslissers konden vanaf 13u
nog inschrijven. Om 14u waagden in totaal 30 ploegen van drie
deelnemers zich op de petanquebanen. Het was een gezellige
bedrijvigheid in een ontspannen sfeer! Zowel jongeren als
volwassenen vonden de weg naar petanque. Het was een bonte
verzameling van leeftijden, mannen en vrouwen. Ook supporters
kwamen een kijkje nemen. De leden van de petanqueclub van
Rode zorgden voor de spelbegeleiding en voor de verkoop van

SINT-GENESIUS-RODE
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 hebben 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),
leden Gezinsbond Rode krijgen 1 euro korting op de kassaprijs.

Dirk Van Esbroeck en Juan Masondo
Ik beken, ik heb geleefd
Hommage aan Pablo Neruda
19 oktober - 20u

de drank en de tombola. Het dixiebandje ‘Peper en Zout’ leverde
de gepaste muzikale noten en de allerkleinsten beleefden pret
op het springkasteel. In drie rondes werd beslist wie de drie
beste ploegen waren, zowel bij de gevorderden als bij de beginners. Leuke prijzen als een set petanqueballen, streekbieren of
een cadeaucheque van ‘de Rand’ werden dankbaar in ontvangst
genomen. De beker ging in beide categorieën naar petanquespelers uit Sint-Genesius-Rode, maar niettemin ging iedereen
met een prijs naar huis. Elke deelnemer kreeg een frisbee van
vzw ‘de Rand’. Voorwaar een geslaagde afsluiter van de zomer!

‘Schenk me de stilte, het water, de hoop. Schenk me de strijd,
het ijzer, de vulkanen.’ Pablo Neruda wordt op 12 juli 1904 in
Chili geboren als Neftalí Reyes Basoalto. Vanaf 1927 tot aan zijn
dood bekleedt hij verschillende consulaire posten in LatijnsAmerika en Spanje. De publicatie van de poëziebundel ‘Veinte
poemas de amor y una canción desesperada’ maakt de jonge
dichter wereldberoemd. In 1971 krijgt hij de Nobelprijs voor
Literatuur ‘voor een poëzie die, met de indringende sterkte van
een natuurkracht, leven schenkt aan de toekomst en de dromen
van een continent.’ Datzelfde jaar wordt hij ambassadeur van
Chili in Parijs. Tijdens generaal Pinochets militaire staatsgreep
tegen de regerende president Allende overlijdt Neruda op 24
september ‘73 in tragische omstandigheden.
Tickets: 11 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7 euro (abo en -12j)

Paul Severs
In concert
11 november - 14u30 en 20u
‘Ik ben verliefd op jou’, ‘Zeg ‘ns meisje’, ‘Geen wonder dat ik
ween’, ‘Lief’ en ‘Ik heb rozen voor je mee’, het is maar een greep
uit het uitgebreide repertoire van Paul Severs. De Vlaamse zanger
staat al sinds de jaren ‘60 op de planken en doet dat ook nu nog
bijna elke dag in Vlaanderen en Wallonië. Sinds zijn eerste
groepje The Shades, later Paul Severs and the Criminals, en het
enorme succes van ‘Ik ben verliefd op jou’ scoort Severs de ene
hit na de andere. Een monument van de Vlaamse showbizz!
Het concert vindt plaats in de polyvalente zaal van het dienstencentrum De Boomgaard Vergeet-mij-Nietjeslaan 8, 1640 SintGenesius-Rode.
Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo en -12j)
Info en tickets: De Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
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MAANDAG

DONDERDAG

Orfeusacademie
Muzikale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - De Moelie - 16u

KBG
Petanque of bowls - De Moelie - 14u

KAV
Turnen - De Moelie - 20u

Orfeusacademie
Muzikale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - De Moelie - 16u

Sint-Ceciliakoor
Repetitie - De Moelie - 20u

Studio@etude
Danscursus volwassenen - De Moelie - 18u30

DINSDAG

Brei-atelier
De Moelie - 19u

KBG en KAV
Turnen voor 50+ - De Moelie - 10u
KBG
Hobbyclub (eerste en derde dinsdag van de maand) De Moelie - 13u30
Orfeusacademie
Verbale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - De Moelie - 16u
Studio@etude
Jazzdance (vanaf 13 jaar) - De Moelie - 18u
Studio@etude
Jazzdance volwassenen - De Moelie - 19u
Videoclub Zennevallei
Clubvergadering (eerste dinsdag van de maand) De Moelie - 20u
KBG
Ledenvergadering + kofﬁetafel (elke laatste dinsdag) De Moelie

WOENSDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30
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Gezinsbond
Conditietraining - De Moelie - 20u30 tot 21u30

VRIJDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

ZATERDAG
Studio@etude
PréClassics voor kinderen (van 6 tot 8 jaar) - De Moelie 10u tot 11u
Studio@etude
PréJazz voor kinderen (van 6 tot 8 jaar) - De Moelie 11u tot 12u

ZONDAG
Gezinsbond
Jogging - parking Hoeve Holleken - 10u30 tot 11u30
Chiro Sjoen
Chirolokalen, Hollebeekstraat 262 - 14u30 tot 18u
(uitgezonderd laatste zondag van de maand)
Voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

ACTIVITEITENKALENDER
19

WANNEER

WIE

WAT

WAAR

OKTOBER
15

20u30

Het Klokhuis

Theatervoorstelling ‘Jaloezie, faxdialoog voor 3 vrouwen’

GC De Moelie

16

19u

JeuLink

Kickertornooi

Café De Moelie

17

9u

KWB

Kookles

GC De Moelie

19

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

19

20u

JeuLink

Filmavond ‘Finding Nemo’

GC De Moelie

20

14u

Kindercircus Hokus Pokus

Kinderanimatie

GC De Moelie

21

19u30

KAV

Kookles – Uit de oosterse keuken ‘Dim-Sun’

GC De Moelie

21

19u30

Quiltatelier

Patchen en quilten

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

NOVEMBER
2

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

3

10u

Gezinsbond

Tattooshop

GC De Moelie

3

14u

Gezinsbond

Circustechnieken

GC De Moelie

4

20u

Nigel Williams

De penismonoloog

GC De Moelie

Duivenmaatschappij

Tentoonstelling prijsduiven

GC De Moelie

6
9

19u30

KAV

Aroma-therapie

GC De Moelie

16

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

18

19u30

Quiltatelier

Patchen en Quilten

GC De Moelie

19

20u

Daniëlle Willems

Vernissage expo

GC De Moelie

20

14u-18u

Daniëlle Willems

Tentoonstelling

GC De Moelie

St. Ceciliakoor

St. Ceciliafeest

GC De Moelie

20
21

14u-18u

Daniëlle Willems

Tentoonstelling

GC De Moelie

23

20u

JeuLink

Filmavond Pirates of the Carribean”

GC De Moelie

26

20u

Toneelvrienden

Toneelvoorstelling ‘Tel uit je winst’

GC De Moelie

27

20u

Toneelvrienden

Toneelvoorstelling ‘Tel uit je winst’

GC De Moelie

28

15u

Toneelvrienden

Toneelvoorstelling ‘Tel uit je winst’

GC De Moelie

30

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

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

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

GOOCHELAAR POLINI
KINDERCIRCUS
HOKUS POKUS
20-10 > 14u
FAMILIEVOORSTELLING
De Moelie

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
REDACTIE
Mark De Maeyer, Jef Motté,
Jan Otten, Rik Otten,
Kirsten Saenen, Anne Van Loey
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
FOTO’S
Katrijn Janssens
Pascale Leemans
Luc Ostyn
Kirsten Saenen
Verenigingen

FESTIVAL VAN VLAANDEREN
FRANK BRALEY (PIANO)
28-10 > 20u30
KLASSIEKE MUZIEK
De Moelie

WWW.APPLAUS.BE

NIGEL WILLIAMS
DE PENISMONOLOOG
04-11 > 20u
THEATER HUMOR
De Moelie

WWW.DEMOELIE.BE

REDACTIEADRES
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02 380 77 51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29
1630 Linkebeek
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Moelie kan je terecht op het
secretariaat
ma 9u-12u30 13u30-17u 18u-20u30
di do vr 9u-12u30 13u30-17
wo 9u-13
tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10
e-mail: info@demoelie.be
website: www.demoelie.be
rek.nr. 091-0113298-31
Gelieve bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling
het gaat.

