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Komt er schot in de zaak?
Het gemeenschapscentrum De Moelie
beleefde enkele drukke weken. Aan de
jaarlijkse groepstentoonstelling namen 25
amateurkunstenaars deel. Het feit dat
daarbij niet zo veel Linkebekenaren te
vinden waren, verklaart wellicht de geringere belangstelling op zaterdag en zondag;
de vernissage vrijdagavond daarentegen
lokte veel belangstellenden. De quiz, een
klassieker van de Cultuurraad, werd voor de
honderd deelnemers een spannende en
aangename avond. Met het pianoconcert
van Frank Braley bezorgde het Festival van
Vlaanderen de liefhebbers van klassieke
muziek in het kleine Linkebeek een uiterst
genietbare avond en de toneelliefhebbers
waren in de wolken over de theatervoorstelling ‘Jaloezie, faxdialoog voor drie
vrouwen’, die in alle hoeken van Vlaanderen
succes oogstte. Ook op weekdagen is het in
de Moelie doorgaans behoorlijk druk en
gebeurt het meer en meer dat er ‘s avonds
onvoldoende vergaderruimte is. Tijdens het
laatste weekend van deze maand is het de
beurt aan de Linkebeekse Toneelvrienden
om voor hun trouw publiek hun beste
beentje voor te zetten en op zaterdag 11
december rekent de Cultuurraad op droge
vrieskou voor zijn jaarlijkse eindejaarsreceptie.
Op het gemeentelijk front viel er niet
zoveel nieuws te rapen. De oktoberzitting
van de gemeenteraad zou zonder de interpellaties van de oppositie in een mum van
tijd zijn afgelopen. Verschillende werken
zijn in voorbereiding. Dat is maar goed ook,
want in 2004 werd nog geen enkel open-
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baar werk van betekenis gerealiseerd. Het
wordt dus hoog tijd dat de bestuursmeerderheid een tandje bijsteekt, wil ze binnen
twee jaar niet met het schaamrood op de
wangen voor de kiezers verschijnen. Alles
wijst erop dat die hogere versnelling er
komt, want de vernieuwingswerken aan de
Molenstraat gaan binnenkort van start. Ook
de heraanleg van enkele verkeersdrempels
kan niet lang meer uitblijven.
Na 20 jaar kan eindelijk van wal gestoken
worden met de bouw van sociale woningen
en appartementen op ‘de schenking Hess de
Lilez’. De voorbereiding van dit project
heeft erg lang aangesleept en voor de
nodige commotie gezorgd. Ter illustratie:
buurgemeente Beersel, die in 1984 van
mevrouw Hess de Lilez eveneens een
eigendom kreeg om er een project voor
bejaarden te realiseren, viert dit jaar al de
negende verjaardag van het bejaardencentrum De Ceder.
In dit Sjoenke ook meer over de werkelijke
woonplaats van de Linkebeekse burgemeester. Hierover wordt al enkele jaren druk
gespeculeerd en geroddeld. Nu pas raakte
bekend dat de gemeenteraadsleden van
LK2000 de provinciegouverneur gevraagd
hebben hierover een ofﬁcieel onderzoek in
te stellen. Het resultaat werd een paar
maanden geleden aan de raadsleden overgemaakt. Zij bezorgden de redactie wat
meer informatie hierover, die elke Linkebekenaar gerust moet stellen. Want zoals een
herder moet ook een burgemeester dag en
nacht in de onmiddellijke omgeving van
zijn schapen verblijven…
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Uit goede bron
Linkebeekse Feesten
Tot voor 2000 hadden jaarlijks de ‘Feesten
van de Burgemeester’ op de Hoeve ‘t
Holleken plaats. Jarenlang was dat een erg
succesvolle en druk bijgewoonde gebeurtenis, maar de laatste jaren nam de belangstelling duidelijk af. Het vet was van de
soep. Twee jaar geleden werden deze
‘Feesten van de Burgemeester’ omgedoopt
tot ‘Linkebeekse Feesten’ en dachten de
organisatoren de publieke belangstelling
terug te winnen door te verhuizen naar het
prestigieuze kader van de Perkhoeve die
hen gratis ter beschikking wordt gesteld.
De naamsverandering was ook nodig om er
een ofﬁcieel gemeentelijk initiatief van te
maken, zodat het gemeentebestuur hiervoor de nodige fondsen kon vrijmaken.
Vroeger ging dat niet, omdat de organisatie
in handen was van een vriendenkring van
de burgemeester en waren de feesten, op
de logistieke steun van de gemeentearbeiders na, ﬁnancieel zelfbedruipend.
De huidige organisatoren, een groep
vrijwilligers rond schepen Thiery, wordt
geleid door een inwoner van Linkebeek die
professionele ervaring heeft met het
organiseren van feesten. Blijkbaar heeft
deze groep voor de edities 2002 en 2004 op
geen cent gekeken. Ze slaagde erin de
gemeente 29.000 euro armer te maken. Het
schepencollege lijkt nu in te zien dat het
zo niet verder kan en beloofde dat zulke
uitspattingen niet meer kunnen. De feesten
zullen nog wel plaatsvinden, maar er zal uit
een ander vaatje getapt moeten worden.
Dit jaar liepen de uitgaven tot bijna 23.000
euro op, met als uitschieter het - prima concert van de Boogie Boys op zaterdagavond. Dat concert kostte ongeveer 8.200
euro voor amper een honderdtal toeschouwers... De geringe opkomst, op zondag iets
beter maar toch ver beneden de verwachtingen, zorgde ervoor dat de inkomsten tot

De Perkhoeve, waar de Linkebeekse Feesten
plaatsvinden.

een schamele 5.500 euro beperkt bleven of
de helft van vorige keer, wat toen ook al
een hele tegenvaller was. Het verlies loopt
zo op tot ruim 17.000 euro en wordt door
ons allemaal betaald op de begrotingspost
‘recepties en representatiekosten voor
volksontwikkeling en kunst’.
Burgemeester
Vroeger wist iedereen waar de notabelen
van het dorp woonden. Maar de tijden zijn
veranderd en wellicht weten nu vele
inwoners zelf niet waar hun burgemeester
woont. De Linkebeekse burgervader maakt
het zijn onderdanen ook niet makkelijk,
want de laatste vijf jaar veranderde hij al
evenveel keer van adres. Gevolg van een
echtscheiding die binnen de strikte privésfeer valt en waar niemand zaken mee
heeft. Maar toen hij in 2001 als verantwoordelijke uitgever van de Gemeentelijke
Mededelingen plots het adres van het
gemeentehuis achter zijn naam liet vermelden, werd het voor sommigen duidelijk
dat er met zijn werkelijke verblijfplaats
iets niet klopte. Er deden ook meer en
meer geruchten de ronde dat hij niet echt
meer in Linkebeek woonde, maar wel in
een Vlaams-Brabantse gemeente aan de
noordkant van Brussel. Niet om zijn
collega’s van het Vlaams parlement te
plezieren, maar omdat daar zijn huidige
echtgenote, die ook zijn parlementaire
medewerkster is, woont.
Aangezien een burgemeester als gemeentemandataris volgens de gemeentekieswet
zijn hoofdverblijfplaats in de gemeente
moet hebben en de twijfels hierover al een
paar jaar aanhielden, raakte het geduld
van de gemeenteraadsleden van LK2000
op en vroegen zij begin 2003 het schepencollege om uitleg. Een kort en nietszeggend antwoord kwam er pas na drie
maanden. Daarom verzochten de raadsleden de provinciegouverneur een ofﬁcieel
onderzoek in te stellen naar de werkelijke
hoofdverblijfplaats van hun burgemeester.
Zij brachten hem mondeling van hun
beslissing op de hoogte.
Zoals het in dergelijke gevallen gebruikelijk is, werden twee bevolkingsinspecteurs
van Binnenlandse Zaken met het onderzoek belast. De twee dames bezochten
zijn huidige verblijfplaats in Linkebeek en
de woning van zijn echtgenote, waar
volgens de website van het Vlaams parle-

ment ook zijn kantoor is gevestigd.
Voortgaande op de gedane vaststellingen,
op zijn verklaringen en die van zijn echtgenote, concludeerden de bevolkingsinspecteurs dat zijn hoofdverblijfplaats wel
degelijk in Linkebeek is.
Alles lijkt erop dat het hier om een erg
summier onderzoek ging, waarbij blijkbaar
enkel rekening werd gehouden met de
verklaring van de twee betrokkenen. De
raadsleden van LK2000 zijn in Linkebeek
wellicht niet de enigen die hun twijfels
blijven hebben over deze aangelegenheid,
maar gingen tegen de uitslag van het
onderzoek niet in beroep. Boze tongen
vertellen dat men van hogerhand kost wat
kost wilde vermijden dat een schorsing
van de Linkebeekse burgemeester tot een
communautaire rel zou leiden.
Bouwproject Hess-de-Lilez
Mevrouw Hess de Lilez schonk in 1984, of
precies 20 jaar geleden, een grond aan de
gemeente onder de bindende voorwaarde
dat Linkebeek er een bejaardentehuis op
zou bouwen. Pas begin jaren negentig
werd een project voor sociale huisvesting
opgestart en nu komt wellicht het einde
van de tunnel in zicht. Het project voorziet in de oprichting van 10 eengezinswoningen voor jonge gezinnen en 12 sociale
appartementen voor senioren.
De aanbesteding van de werken had op 24
augustus plaats. Ruwbouw, afwerking en
inrichting van de omgeving worden voor
een bedrag van 1,5 miljoen euro toegewezen aan een bedrijf uit Lummen. Mechanische en elektrische installaties gaan naar
een aannemer uit Vaalbeek voor iets
minder dan 100.000 euro en de installatie
van centrale verwarming, verluchting en
sanitair naar een ﬁrma uit Blanden voor
336.000 euro. Het totaal van de werken
komt op ruim 1,9 miljoen euro exclusief
BTW. De toewijzing moet wel nog de
goedkeuring krijgen van de subsidiërende
overheid, het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. In augustus ontving het
OCMW van de minister de goedkeuring van
de subsidies voor een bedrag van 844.000
euro, wat iets minder is dan oorspronkelijk
was beloofd. Het opstarten van de werken
kan dus niet lang meer uitblijven.
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Vragen redden gemeenteraad
Uit de gemeenteraad van 18 oktober
Het belangrijkste agendapunt van deze gemeenteraadszitting was een tweede begrotingswijziging voor
2004, omdat zulke wijzigingen voor 15 november moeten gebeuren. Dat de vergadering uiteindelijk nog
anderhalf uur in beslag nam, had alles te maken met een vijftal interpellaties van LK2000, die aanleiding gaven tot enkele interessante gedachtewisselingen tussen het schepencollege en de oppositie.
> De gemeenteraad keurt het lastenboek
voor de aankoop en het plaatsen van
wegsignalisatie en het aanbrengen van
wegmarkeringen in de komende drie jaren
goed. Tot nu toe zijn het de gemeentewerklieden die instaan voor het vervangen
of herstellen van verkeersborden en voor
het schilderen van wegmarkeringen en
zebrapaden. Omdat dit een vrij intensieve
klus is en er bovendien opnieuw geïnvesteerd zou moeten worden in materiaal om
deze taken naar behoren uit te voeren, zal
er vanaf volgend jaar beroep worden
gedaan op een gespecialiseerde ﬁrma. Op
basis van een opgemaakt lastenboek zal
de ﬁrma die het werk binnenhaalt, stelselmatig kunnen overgaan tot het onderhouden, het herstellen en het vervangen van
de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
> Vervolgens wordt de tweede begrotingswijziging voor dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. In de gewone dienst
kunnen, na goedkeuring van de rekening
2003, een batig saldo van 268.000 euro en
een bedrag van 146.700 euro aan achterstallige dividenden als ontvangsten
geboekt worden.
Voor dit boekjaar gaat de opmerkelijkste
verhoging naar de werking van de politiezone. Daarvoor was in de begroting dit
jaar 331.000 euro ingeschreven; nu komt
daar nog ongeveer 200.000 euro bovenop.
In de buitengewone begroting wordt de
dotatie voor de politiezone verhoogd met
ongeveer 21.000 euro, wordt er ruim
55.000 euro ingeschreven voor onteigeningen met het oog op de verbeteringswerken
aan de Hollebeekstraat, is er ongeveer
100.000 euro meer nodig voor de betaling
van de erelonen aan studiebureaus en is er
147.500 euro extra vereist voor de vernieuwing van de waterleiding in de Hessde-Lilezlaan.
De oppositie heeft nogal wat bedenkingen
bij de hoge bijdrage voor de werking van
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de politie. In 2001, voor de oprichting van
de interpolitiezone, bedroeg dat kostenplaatje amper 136.000 euro. Er waren toen
maar twee politiemensen meer in dienst,
zodat de dienstverlening zeker niet optimaal verliep. Nu zijn de uitgaven tot
530.600 opgelopen. Volgens LK2000 is de
hamvraag of de werking van het politieapparaat in onze gemeente hierdoor opmerkelijk is verbeterd. Is er meer politietoezicht op straat, meer toezicht ‘s nachts,
zijn er meer wijkagenten op het terrein
aanwezig, kunnen de inwoners gemakkelijker met hun klachten terecht, is er een
beter toezicht op het verkeer en het
parkeren? De oppositiewoordvoerder is
bang dat vele inwoners op deze vragen
niet positief zouden antwoorden.
In zijn repliek wijst de burgemeester erop
dat de federale politie (de rijkswacht)
vroeger een aantal taken voor de gemeenten uitvoerde, onder meer de nachtprestaties. Nu vallen prestaties zoals nachtwerk,
recherche en slachtofferhulp ten laste van
de politiezone. Hij deelt ook mee dat er in
de toekomst twee in plaats van één nachtploeg operationeel zullen zijn. De oppositie
vindt dat allemaal niet overtuigend. Ze is
van oordeel dat de bevolking, gezien de
hoge kostprijs, recht heeft op een beter
functionerende politiedienst.
LK2000 heeft ook vragen bij de verhoging
van de uitgavenpost voor de sneeuw- en
ijzelbestrijding. Deze post werd eerder dit
jaar al verhoogd tot 32.500 euro, nu tot
38.000 euro. Tijdens de vorige, niet zo
strenge, winter liepen de kosten op tot
iets meer dan 20.000 euro. De oppositie
betreurt dat er bij de toewijzing van dit
werk maar één ﬁrma een prijsofferte
indiende. Voor de snelheid is het een
goede zaak dat deze opdracht naar een
ﬁrma uit de gemeente gaat. Aan de andere
kant verhoogt deze situatie het gevaar
voor misbruiken. Het zal erop aankomen
nauwlettend toe te zien op de correcte
uitvoering van de prestaties.

Nadat de begrotingswijziging, meerderheid tegen minderheid, is goedgekeurd,
volgt de behandeling van de punten die
LK2000 aan de agenda liet toevoegen.
> Een eerste vraag gaat over de verkeersproeven die midden oktober in de ’driehoek Stations-, Van Lishout- en Brouwerijstraat werden uitgevoerd’. Wat
beoogt het schepencollege precies met
deze proeven, wil de oppositie weten.
De bewoners van de huizenrij in het smalle
benedendeel van de Stationsstraat beklagen zich al enkele jaren over het drukke
verkeer dat onder meer ook de voetpaden
onveilig maakt en het parkeren bemoeilijkt. Zij richtten een actiecomité op dat
de invoering van een tonnagebeperking
tot 5,5 ton kon afdwingen. Op aandringen
van diezelfde mensen werd er nu overgegaan tot het uitproberen van enkele
alternatieve verkeerssituaties. De resultaten van deze tests zullen worden geëvalueerd. Maar de kans is groot dat er niets
aan de huidige toestand wordt gewijzigd.
De raadsleden van LK2000 zijn van mening
dat de informatie naar de bevolking beter
had gekund en willen weten of de politie
en de school bij deze operatie werden
betrokken. “De school eigenlijk niet”,
geeft de Schepen van Openbare Werken
toe. “Met de politie werd deze zaak wel
besproken.” Is daarvan een verslag met
advies van de politie, vraagt de oppositie.
Volgens de schepen ligt dat ter inzage bij
de technische dienst, maar zelf weet hij
niets over het standpunt van de politie te
vertellen, wat er volgens de vraagstellers
op wijst dat er op zijn minst een tekort
aan coördinatie is tussen het schepencollege en de politiediensten. “Neen, misschien een tekort aan coördinatie bij de
politie”, repliceert de burgemeester.
Volgens LK2000 is elke oplossing die
aanleiding geeft tot meer verkeer in de
Van Lishoutstraat nefast. Het is immers
uiteindelijk de bedoeling om via een ‘zone
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Vervuilde voetpaden in de Molenstraat.

30’ de verkeersveiligheid in de omgeving
van de school te verhogen.
> Een tweede vraag heeft betrekking op
de properheid van de gemeente, waarover
heel wat inwoners hun beklag doen. Wordt
er nog aandacht besteed aan de bestrijding en het wegwerken van grafﬁti en
wordt er wel opgetreden tegen eigenaars
die hun eigendom ernstig verwaarlozen?
De oppositieleden wijzen erop dat, na een
rustige periode, het grafﬁtiprobleem weer
de kop opsteekt. Ze wijzen de burgemeester erop dat hij een paar jaar geleden
verkondigde dit probleem ernstig te
nemen en dringen nogmaals aan op meer
politietoezicht en op een systematische
verwijdering van de beschilderingen. Wat
de verwaarlozing van eigendommen
betreft, wordt als voorbeeld verwezen
naar de Molenstraat, waar langs één kant
het voetpad er altijd vuil bijligt en netelen en ander onkruid een deel van het
voetpad bedekken.
Volgens de burgemeester neemt de politie
regelmatig contact op met inwoners die
hun haag vergeten te snoeien of waar
overhangende takken het verkeer belemmeren. “Doen die eigenaars dan ook
effectief wat van hen verwacht wordt?”,
vraagt de oppositie. “In het geval van de
Molenstraat bestaat dat probleem al jaren,
meer zelfs, het wordt elk jaar erger”, aldus
de oppositie. Met een laconiek “OK, het
komt in orde” wordt dit punt door de
Schepen van Openbare Werken afgesloten.
> LK2000 wil van het schepencollege
weten of er op het kerkhof onderhoudswerken gepland zijn. Verschillende paden

Onduidelijke verkeersplannen in de Stations-

De hoofdweg van het kerkhof werd nog niet

straat, Van Lishoutstraat en Brouwerijstraat.

hersteLd.

spoelen geregeld uit en hebben een
onderhoudsbeurt nodig. De hoofdweg werd
nog niet deﬁnitief hersteld na de doortrekking van een elektriciteitskabel en de
berken naast de inrijlaan zijn op sterven
na dood. De schepen bevestigt dat er voor
volgend jaar middelen voorzien worden om
deze tekorten weg te werken. De oppositie
dringt erop aan deze mooie begraafplaats
niet te laten verloederen.
> De oppositie verwijst naar een brief
waarin de LAHN (Linkebeekse Actie voor
Heemkunde en Natuur) het schepencollege
attent maakt op de verwaarlozing en het
teloorgaan van enkele oude wandelpaden.
Het antwoord van het college was volgens
de oppositie verrassend positief, maar
LK2000 wil nu weten of de meerderheid
deze beloften ook effectief gaat uitvoeren.
De burgemeester bevestigt dat de twee
betrokken landbouwers schriftelijk werden
aangemaand de wegen te herstellen. Het
gaat om twee wandelwegen die al jarenlang omgeploegd worden: het Woudpad
(tussen Hollebeekstraat en Elsgatveld) en
het Kleindalpad (tussen Kleindal en de
Perkhoeve). Dat dit ook geëist wordt voor
een derde weg, het Kerkveldpad tussen
het Kleiveld (nabij Bon Faro) en de Lange
Haagstraat (nabij het rusthuis Belvédère),
is voor de oppositie een raadsel, omdat
deze voetweg in 1998 door de gemeenteraad werd afgeschaft. Niemand van de
meerderheid schijnt zich hier nog iets van
te herinneren. Dit zal nagekeken worden.
Voor het Koekoekspad (tussen de Beukenstraat naast het OCMW en de Alsembergsesteenweg) is men de toestand ter plaatse
gaan bekijken en zal de aanleg van een

houten ponton over een lengte van 150
meter worden bestudeerd. De oppositieleden kunnen enkel blij zijn met deze gang
van zaken, aangezien er in Vlaanderen de
jongste jaren meer en meer aandacht
wordt besteed aan de instandhouding van
zogeheten ‘stille wegen’.
> Tot slot willen de oppositieleden de
deﬁnitieve eindafrekening van de Linkebeekse Feesten kennen. De schepen, die
instond voor de organisatie van deze
feesten op 19 en 20 juni, geeft toe dat de
eindbalans erg negatief is. De uitgaven
liepen op tot bijna 23.000 euro; de inkomsten bleven beperkt tot een magere 5.500
euro, zodat het verlies, dat door de gemeentekas wordt bijgepast, tot ruim
17.000 euro oploopt.
“Welke conclusies trekt het Schepencollege hieruit?”, vraagt de oppositie. Op een
vorige gemeenteraad noemde de schepen
“de feesten een succes”, maar hij verklaarde dat de formule wel moet worden bijgestuurd. Aangezien ook de vorige editie in
2002 zwaar verlieslatend was (11.500
euro) en het grote publiek ook toen
afwezig bleef, vinden de oppositieleden
dat men moet afzien van groots opgezette
initiatieven waaraan het overgrote deel
van de bevolking blijkbaar geen boodschap heeft. Het schepencollege spreekt
deze zienswijze niet tegen en vindt het
bedrag, dat de gemeente moet bijpassen
met belastinggeld, inderdaad veel te
hoog. Om een nieuwe herhaling hiervan te
vermijden, moeten deze feesten anders
worden aangepakt.
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Linkebeek vroeger en nu
Het ontstaan van Linkebeek (1); de vondst van oude munten
Uit de Romeinse periode en de vroege Middeleeuwen bestaan er slechts drie opgedolven voorwerpen,
telkens muntstukken. Het eerste werd beschreven in de ‘Geschiedenis van Linkebeek’. Het gaat om een
klein bronzen geldstuk met op de voorzijde IMPC Tetricus, keizer van 268 tot 273 na Chr. Het is jammer
genoeg niet bekend waar, wanneer en onder welke omstandigheden deze vondst werd gedaan. Nauwelijks was de ‘Geschiedenis van Linkebeek’ verschenen of er werden opnieuw munten gevonden. In de
nalatenschap van mijn vader vond ik hierover de volgende nauwkeurige beschrijving.
Café de la Gare
“Op 4 april 1958 werd de grond omgewoeld
met een bulldozer, door de aannemer
Charel Wauters, tot op een diepte van 0,60
m voor het aanleggen van een ‘Jeu de
pétanque’ in opdracht van de uitbater van
‘Café de la Gare’. Het gaat om een stukje
van het perceel A 184 nabij de percelen
181, woonhuis, en 183, hof (kadasterkaart
Popp, 1834). De café-uitbater, de heer
Missine, vond de muntstukken bij het
verder omsteken, afkrabben en gelijkmaken van de grond. Hij trof geen potscherven aan. Drie dagen later werd een byzantijnse munt gevonden nauwelijks op twee
meter afstand van de vorige muntstukken.
Getuige: de hovenier Felix Marchal.
Septimus Severus en Jezus Christus
Op de voorzijde van de Romeinse munt
staat de buste van Septimus Severus (193211), getooid met krijgsmantel en harnas
alsook de letters _V_AC__ C_IOY___C (1).
Severus was een Noord-Afrikaan die, na
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een briljante burgerlijke en militaire
carrière, keizer werd door een staatsgreep.
Om zijn gezag kracht bij te zetten, wou hij
vereerd worden als godheid. Hij was
gehuwd met een begaafde en energieke
Syrische prinses die de oosterse cultuur
binnenbracht in het Romeinse denken. Hij
stierf tijdens een veldtocht in Brittania.
De kans bestaat dus dat hij door onze
streken is getrokken. Op de achterzijde
staan de letters _______C_(P) ____N___
_M (2) en de afbeelding van een tempel
(driehoekig fronton rustend op vier
zuilen) met in het midden, op een verhoog, het beeld van een vrouwenﬁguur
met in de rechterhand een krans en in de
linkerhand een palm.
Op de voorzijde van de byzantijnse munt
staat een buste van Christus, met baard en
nimbus, tuniek en mantel; zegenend met
de rechterhand en met het evangelieboek
in de linkerhand. Links ervan de letters IC,
rechts XC en, in de rand, H_ (3). In de
nimbus of lichtkrans rond het hoofd

bevindt zich een kruis met een kruisje
tussen twee lijnen in elke arm. Op de
achterzijde de letters + IhSYS XRISTYS
bASILEY bASILE (4). Het geldstuk komt uit
de periode 972-976 n.C., vermoedelijk
onder Johannes I Zimisces, die heerste
tussen 11 december 969 en 10 januari
976.”
Belang van de vondsten
Het geldstuk dat vermeld wordt in de
‘Geschiedenis van Linkebeek’ heeft weinig
historische waarde, vermits de plaats en
omstandigheden van de vondst onbekend
zijn. Bij de twee andere moeten we ons
toch afvragen of er niet meer munten te
vinden waren. Hoeveel zijn er bijvoorbeeld
weggevoerd met de bulldozer? De vindplaats is merkwaardig. De omgeving van
‘Café de la Gare’ lag eertijds op de rand
van het plateau vanwaar je een van de vier
oversteekplaatsen en de belangrijke
Kellebron kon zien (beide zijn bedolven
door de aanleg van de spoorweg en bevon-
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den zich ongeveer in het midden van de huidige spoorwegtunnel). Hier loopt ook de Zavelstraat, een belangrijke verbindingsweg in de Middeleeuwen. Oude uitzichtposten werden
dikwijls omgevormd tot hoeven. Tot in het begin van de 20ste
eeuw bevond zich hier het pachthof Van der Bruggen. Deze
uitkijkplaats behoorde samen met de twee andere (de kerk en
de pastorij) tot het primitieve kerkbezit.
Dood of deﬁnitieve vlucht van de eigenaars zijn er meestal de
oorzaak van dat tal van “schatten aan de bodem werden toevertrouwd”. Wat betreft het muntstuk van Septimus kan vermeld
worden dat er rond die tijd al Frankische invallen plaatsvonden,
waardoor de plaatselijke bevolking vermoedelijk op de vlucht
sloeg. In de 3de eeuw was, volgens sommige geschiedschrijvers,
de streek rond Halle grotendeels ontvolkt. En in de 10de eeuw
speelde het naburige Homborch een belangrijke rol in het graafschap Brabant.
Alex Geysels

Voetnoten
De letters op de munten zijn soms moeilijk te ontcijferen. Wij geven de
inscripties zoals wij die konden lezen.
(1) “Lucasep seiouèros” verwijst naar “Lucas Septimus Severus”. De
Engelse catalogus vermeldt AVK_ i.p.v. _VKA. De letters A en _ zijn
inderdaad moeilijk van elkaar te onderscheiden wegens de slijtage van
de munten.
(2) “Ierokaisa(r) komanethi(m)” betekent wellicht “goddelijke keizer in
Komane”. De naam Komane komt - naar ik weet - voor op 3 plaatsen in
Klein-Azië: KOMANA PONTICA (N.O.-Turkije), COMANA CHRYSE in
Kappadocië (Zuid-Turkije) en KOMANE in Noord-Irak, een druk bezocht
Mariaoord. Wij vermoeden dat hier Comana in Kappadocië bedoeld
wordt, waar er een belangrijke tempel stond met meer dan duizend
dienaren ter ere van Mâ, een oosterse vruchtbaarheids- en oorlogsgodin, vereenzelvigd met de Romeinse Bellone. Het heiligdom lag tussen
het huidige Kayseri en Malatya langs de militaire hoofdweg, aangelegd
op bevel van Septimus Severus om de oostgrenzen van het Romeinse
rijk te beschermen.
(3) “IC” en “XC”, zijn de afkortingen voor “Jezus” en “Christus”. De
betekenis van “H_” ontsnapt ons.
(4) “ièsus christus basileu basile” wil zeggen “Jezus Christus Heer der
Heren”.

Bronnen
- Nederlandse Larousse Encyclopedie, Heideland-Orbis, Hasselt, 1985
(trefwoorden Bellona en Komana).
- Encyclopedia Brittanica (trefwoord en159).
- C. Papeians, Rome, Artis-Historia, Brussel, 1989, blz. 136.
- R. Borremans, De streek van Halle… vroege Middeleeuwen, Eigen
Schoon en de Brabander, juli 1963, blz. 349.
- M. Huyghe, Grieken en Romeinen, Dessain, Luik, 1958, blz. 150.
De beschrijving van de afgesleten koperen munten is gedeeltelijk

Staalkaart
Linkebeek
Camille Stessels
1) naam (bijnaam): Camille
Stessels (geen
bijnaam)
2) adres: Stationsstraat 79
3) leeftijd: 60
4) kinderen en
kleinkinderen
(aantal, leeftijd,
namen): drie
kinderen: Eric,
Jean-Marc, Alan;
vijf kleinkinderen:
Adrien, Florent,
Opheline, Lucas,
Justine.
5) huisdieren:
geen
6) beroep: ik was bediende, nu ben ik met pensioen.
7) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: wandelen, vooral hier
in de buurt, en veel lezen.
8) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: 25 jaar
geleden.
9) mooiste plekje van Linkebeek: het Wijnbrondal.
10) lelijkste plekje van Linkebeek: er is niet echt een lelijk
plekje.
11) eerste indruk/herinnering van Linkebeek: voor mij leek
het een zeer sympathiek dorpje.
12) huidige/blijvende indruk van Linkebeek: nog altijd een
rustig dorp.
13) held in de wereld: Moeder Theresa.
14) favoriete man/vrouw in Linkebeek: geen.
15) wie zou je voor één dag willen zijn? mezelf.
16) krant: La Dernière Heure.
17) lievelingsprogramma / ﬁlm? RTL, vooral het nieuws en de
documentaires op FR3.
18) lievelingsboek: boeken van Sultizer.
19) lievelingszanger(es)/muziekgroep? Serge Lama.
20) merk auto: Volkswagen.

genomen uit:
- Imperial Greek … Coins and the kingdom of bosporus by Warwick
Wroth, London 1889.
- Imperial Byzantine coins in the British Museum by Warwick Wroth,
London, 1908.
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Ziekenzorg

LAHN

Het gezellig samenzijn van 3 oktober was weer heel geslaagd.
Spijtig dat er minder aanwezigen waren. Maar ja, de mensen
worden minder mobiel en ze denken dat ze een last worden, wat
zeker niet waar is, maar iedereen accepteert hun gedacht en
hun wens. Toch zullen alle medewerkers van Ziekenzorg Linkebeek altijd met veel plezier hun best doen om het alle zieken
naar hun zin te maken. De Heilige Mis is altijd een aangenaam
en aandachtig moment voor al de aanwezigen. De pastoor van
Dworp is heel erg in de smaak gevallen. “Hij is zo menselijk”, zei
iedereen. De kofﬁe met koeken worden daarna altijd met veel
smaak genuttigd. De altijd uitmuntende ontspanning werd
ineengestoken door Jakske en de medewerkers hebben het met
veel plezier uitgevoerd. Er werd een volksdans opgevoerd en
dan een dans over Italiaanse kookpotten. Het was plezierig!
Iedereen apprecieerde de dansjes. Er werd nog gezellig nagepraat en dan was het weer tijd om naar huis te gaan.
De volgende bijeenkomst voor de zieken van Linkebeek vindt
plaats op 12 december 2004. Wij hopen dat iedereen kan
komen.

> Er is een website van het Linkebeeks Archief in de maak. Wij
hebben een ‘link’ aangevraagd van de website van de Moelie. In
afwachting kan je onze webpagina bereiken op <linkebeeksarchief.tz4.com>. (Geen www of http!).

Christelle

Tel uit je winst!
Toneelvrienden Linkebeek
26, 27 en 28 november - De Moelie
Harry Vermeulen heeft per ongeluk zijn koffertje geruild met
een onbekend koffertje. Nu blijkt dit koffertje twee miljoen
zevenhonderd vijfenvijftig duizend euro te bevatten. Zijn vrouw
Carla vreest dat de onbekende eigenaar hen een bezoek zal
brengen om met geweld zijn koffertje terug te eisen. Harry
neemt de beslissing met het geld voorgoed naar het buitenland
te verhuizen. Dit loopt uit de hand wanneer Betty en Joost op
bezoek komen voor Harry’s verjaardag. En op de koop toe
verschijnen er nog twee politie-inspecteurs, waarvan er een het
nieuws brengt dat ze Harry vermoord in de vaart van Halle
gevonden hebben.
‘Tel uit je winst’ is een doldwaze klucht. Dit stuk wordt uitsluitend gespeeld door de jongeren van onze toneelgroep. Enkele
zijn al gekend, anderen beleven hun debuut.
‘Tel uit je winst’ van Ray Cooney. Regie: Eddy Vannerom. Met:
Nico Wauters, Evelyne Berghmans, Joeri Lissens, Heidi Wauters,
Björn De Greef, Wim Thiery, Merissa Russell en Gilles Berghmans.
Kaarten verkrijgbaar vanaf november bij de leden, in de Moelie
of via e-mail: e_vannerom@hotmail.com
Vrijdag 26 en zaterdag 27 november om 20u - De Moelie
Zondag 28 november om 15u - De Moelie
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> Tot een veertigtal jaren geleden was er op ’t Holleken een
onderzoekscentrum van de ‘Belgische Dahliavereniging’ o.l.v.
mevrouw Vanden Bogaert, echtgenote van een van onze burgemeesters. Elk jaar gaf deze vereniging een jaarboek met de
onderzoeksresultaten uit. Van ofﬁciële zijde is men op zoek
naar oude exemplaren van deze jaarboeken. Indien er iemand
nog zo’n boek in zijn bezit heeft, gelieve contact op te nemen
met <hubert.moens@groenmechelen.provant.be> of met Alex
Geysels. Dank bij voorbaat.
> Naar aanleiding van onze oproep om vondsten bekend te
maken, kregen wij de volgende reactie. In 1998 vonden spelende kinderen een bijna ronde stenen bal, een dikke vuist
groot, in de Rodestraat aan de overkant van het huisnummer
25. In het ‘Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis’ in
het Jubelpark in Brussel staan zulke stenen afgebeeld met de
vermelding ‘Artilleriegeschut 13de-14de eeuw’. De Rodestraat
was in de Middeleeuwen een belangrijke handelsweg tussen
Brussel en Nijvel en het huisnummer 25 was vroeger een hoevetje, dikwijls een relict van een vroegere versterkte plaats.
> Het Guldenboek wordt angstvallig bewaard en is dus door
bijna niemand te consulteren. Vandaar dat het initiatief werd
genomen om het boek op CD-rom te zetten. Buiten de foto’s van
alle bladzijden (284) zijn er ook een viertal commentaren en
enkele personenlijsten toegevoegd. De kerkfabriek vraagt een
deelname in de kosten van 20 euro per CD (verzending niet
inbegrepen). De registratie en de verkoop van de CD werd
toevertrouwd aan Alex Geysels, Lange Haagstraat 130, Linkebeek (geyselsalex@skynet.be).

Wachtdienst dokters
> 11/11: Dr. G. Debehault, 0498 044 343
> 13-14/11: Dr. V. Louviaux, 02 381 04 74
> 20-21/11: Dr. O. Maury, 02 375 88 84
> 27-28/11: Dr L. Depredomme, 0495 213 923
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Paintball warriors
Teek-it-iezie

Adventure team Linkebeek Teek-it-iezie
Activiteiten november 2004 tot juni 2005
> Zondag 7 november 2004: survivalrun in Brugge-DammeBrugge
> Zondag 12 december: mountainbike + Fit-O-Meter
> Zaterdag 22 januari 2005: duikinitiatie en/of langlaufen
(naargelang het weer)
> Zaterdag 26 februari 2005: skibottencafé
> Zaterdag 19 maart 2005: strandsurfen of zeilen op volle zee
> Zaterdag 23 april 2005: indoorklimmen
> 14-15-16 mei: rafting in Morvand (Frankrijk)
> Zaterdag 25 juni 2005: gemotoriseerde activiteit type quat of
karting
Omdat we voor sommige activiteiten afhankelijk zijn van derden
kunnen er nog wijzigingen komen in ons programma. We zullen
onze activiteiten altijd communiceren via mail of onze website.
Heb je vragen, geef ons een seintje. Alle info vind je op www.
adventureteamlinkebeek.be
Namens het bestuur,
Marc Moorkens

Leven in een eenoudergezin
KAV
29 november - 19u30
De Boesdaalhoeve
Vanuit het vredige Linkebeek trokken we op 23 oktober met 34
dappere krijgers en krijgsters naar Merchtem. Voor velen onder
ons was het de eerste keer dat we ‘oorlogske gingen spelen’. Het
werd een dag om niet snel te vergeten. Iedereen kreeg een
speciale uitrusting om er eens lekker in te vliegen. Gelukkig
kregen we ook een soort helm met bril, anders waren er misschien wel een paar ongelukjes gebeurd. We werden in twee
ploegen verdeeld en de pistolen werden geladen met verfkogels. In de grote hangars van de vroegere brouwerij ‘Ginder Ale’
gingen we eens lekker uit de bol. Het eerste spel was simpel:
eens geraakt door een verfkogel, ben je uitgeschakeld. Het
tweede spel was een soort vlaggenspel. De twee ploegen
moesten hun eigen vlag verdedigen en de andere proberen te
veroveren, dit met dezelfde regels. Eens je tegenstander je had
afgeschoten, moest je het strijdperk verlaten. Er werd ﬂink wat
geschoten. Zo speelden we verschillende spelletjes en ik kan
jullie zeggen dat al de Rambo’s en Rambi’s een voor een met
ﬂink wat verfspatten de neutrale zone binnenkwamen. Na twee
uur schieten, sluipen en duiken, hielden we het voor bekeken.
Wat dan volgde, was het tellen van de blauwe plekken. Je moet
weten dat zo’n verfkogel aan 200 km/u vertrekt uit de loop van
het geweer. Als je geraakt wordt vanop een korte afstand is het
toch maar een raar gevoel. Gelukkig overleefde iedereen het
gevecht met verfkogels en konden we met onze tegenstander
napraten en terug vrede sluiten. Dank aan alle deelnemers. Het
was een heel aangename en leuke dag.

Op 29 november houdt de KAV in de Boesdaalhoeve een infoavond over een actueel thema: ‘leven in een eenoudergezin’.
Een gezin betekent vandaag al lang niet meer mama, papa en
kinderen. Vandaag groeit meer dan 10% van de kinderen op in
een eenoudergezin. Vele ouders kunnen niet anders dan hun
kinderen in hun eentje opvoeden. Dat is niet altijd even vanzelfsprekend. Vaak krijgen alleenstaande ouders met speciﬁeke
moeilijkheden of problemen te maken. Wat zijn de reacties
van de kinderen? Hoe moet je ermee omgaan? Welke rol speelt
de omgeving? Wat betekent leven in een eenoudergezin voor
de ouder zelf? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens
een gespreksavond onder leiding van een kinderpsychologe.
We voorzien een boeiende toelichting die ook ruimte laat voor
vragen uit de zaal. Maak je zelf deel uit van een eenoudergezin?
Of wil je meer te weten komen over deze gezinsvorm? Dan ben
je van harte welkom.
Inkom: 8 euro, 6 euro (KAV-leden)
Info en inschrijvingen: tel. 02 220 30 60,
e-mail: buitengewoneactiviteiten@kav.be
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Van verkeersveiligheid via
verkiezingen naar vakantie
Ouderraad GBS De Schakel
Met sommige dingen kan je niet vroeg genoeg beginnen. De
verkeersregels bijvoorbeeld. Daarom was het eind september ‘de
week van de verkeersveiligheid’ op school. De kinderen kregen
bezoek van de politie, ze maakten een parcours op school en
konden hun ﬁets na laten kijken. Zo leerden ze op een speelse
manier het belang van veiligheid in het verkeer kennen. Als de
ouders even goed zouden luisteren, waren er waarschijnlijk heel
wat minder problemen met het verkeer rond de school. 30
september waren er ook verkiezingen voor de kinderraad.
Elk jaar kiezen de kinderen vanaf het tweede leerjaar hun
afgevaardigde voor de kinderraad. Die komt elke twee maanden
samen op het gemeentehuis en bespreekt met de schepen van
onderwijs een aantal voorstellen voor de school. Bedoeling is
dat er een aantal van die voorstellen worden uitgevoerd. De
kinderen vanaf het vierde leerjaar mochten zich kandidaat
stellen; per klas waren er twee verkozenen. Net als elk jaar
hadden de kandidaten de weken voordien campagne gevoerd
met een mooie afﬁche waarop ze hun programma bekend maakten. Welke ideeën hadden ze zoal in petto? Meer uitstappen,
meer groen op school, één keer per maand een buffet, … het
kon van alles zijn. Toch bleken de stemmers slim genoeg om
niet alleen voor de zotste dingen, maar ook voor realistische
ideeën te stemmen. Benieuwd wat er dit jaar uitgevoerd zal
worden. In ieder geval is het een ideale manier om de kinderen
op jonge leeftijd kennis te laten maken met de werking van een
democratie.
Ook werd eind september het nieuwe oudercomité verkozen. Dit
jaar is het oudercomité zonder voorzitter en ondervoorzitter
gestart. Misschien ook een ‘oudercomité nieuwe stijl’? De lijst
van de leden werd gepubliceerd in De Schakel. Wie alsnog zijn
of haar steentje wil bijdragen in een van de ontbrekende functies is van harte welkom en kan contact opnemen met Aleida
Grazzini, tel. 02 377 73 41.
Dinsdag 5 oktober was het ‘de dag van de leerkracht’. De juffen
en meesters werden door juf Carine met pralines beloond voor
hun positieve inzet. Een geluk dat de kinderen niet van pralines
houden. En toen was het tijd voor de schoolfotograaf. De
afgelopen jaren was het al ‘spaghettiiiiiiiiiiii’ wat de klok sloeg
als er foto’s gemaakt werden. Dit jaar koos de fotograaf voor
een ‘appelsieeeeeeeen!’. Binnen enkele weken kan je het resultaat bewonderen. En daarmee komen we in de buurt van de
eindejaarsfeesten. Speciaal voor deze periode heeft de ouderraad een actie uitgewerkt met kerstlichtjes: mooie potjes met
een theelichtje. De potjes worden per twee verpakt en kosten 4
euro per pakje. Een leuk kerstcadeautje, waar de school beter
van wordt. Het geld wordt o.a. gebruikt voor de ﬁnanciering van
de sportklassen.
Namens het oudercomité,
Joost Berends
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Gezinsbond
De Gezinsbond Linkebeek heeft contact opgenomen met Sinterklaas. En wat blijkt? Deze brave man is bereid om op zaterdag
4 december de kindjes van onze leden met een bezoek te
vereren. Ouders, indien jullie graag de Sint op bezoek krijgen,
gelieve ons zo vlug mogelijk een seintje te geven. Het zijn voor
de Sint zeer drukke dagen en de bezoekjes aan onze leden
moeten in zijn planning opgenomen worden. Je kan contact
opnemen met Marleen, 02 380 59 75 of Kristel, 02 380 87 95.

KBG
KBG dankt iedereen die van ver of nabij heeft bijgedragen tot
het succes van de hobbytentoonstelling van eigen werken. Al
bij het binnenkomen gaf een zelfgemaakt beeld de toon aan.
Vervolgens waren er vele kunstwerkjes, groot en klein, de
prachtige kaarten, het vele haakwerk dat grootouders op het
idee bracht het aan hun kleinkinderen te leren. Ook de altijdprijs-tombola en lekkere taart vielen in de smaak.
Groetjes,
Rosine
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Dansfreaks tussen 8 en 20 jaar op
het podium gevraagd
Op zaterdag 15 januari 2005 organiseert de Moelie een vrij
podium dans voor kinderen en jongeren tussen 8 en 20 jaar. Op
die manier wil de Moelie jong danstalent uit de streek de kans
geven zich voor publiek en voor een jury te bewijzen. Ben jij
tussen 8 en 20 jaar en hou je van dansen? Wil je zelf een dansact in elkaar steken? Grijp dan nu je kans! Op deze danswedstrijd mag je alleen of in groep (max. 10 personen) één dansnummer komen brengen dat je volledig zelf bedenkt. Hip hop,
jazz dance, funk, moderne dans, … Alle dansgenres zijn toegelaten. Het nummer mag maximum 5 minuten duren en de muziek, die je zelf kiest, breng je de dag zelf op cd of cassette
mee. De deelnemers worden in twee categorieën ingedeeld: van
8 tot 14 jaar en van 15 tot 20 jaar. Een jury van dansleerkrachten en dansliefhebbers beoordeelt jouw creatief danstalent en
stuurt de winnaars met schitterende prijzen naar huis. Maar ook

het publiek beloont de beste dansers met een publieksprijs.
Schrijf je dus nu in en breng al je vrienden en familie mee om
jouw dansact op een podium te zien! Als kers op de taart brengt
‘The Jump Junkies Dance Company’ een wervelende dansact.
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 10 januari 2005. De
deelname is gratis. Meer informatie en inschrijven in GC De
Moelie.

Kickeraars op JeuLinkse wijze
Benodigdheden:
> 24 kickeraars
> 3 poules
> 2 kickers
> een bende fantastische
supporters (liefst
jeugdig)
> een snuifje ambiance
> bier (pinten)
> balletjes
> een Jim en een Kirsten
Bereiding:
> Men neme de kickeraars per twee en steke
ze in een ploeg.
Besprenkel de ploeg
met twee pinten en
geef hem een naam. Doe dit voor de 24 kickeraars. Je moet
12 ploegen hebben.
> Vergeet vooral het bier niet.
> Laat de ploegen 3 kwartier sudderen op een zacht muziekje.
Tijdens het sudderen voeg je wat bier en een snuifje ambiance toe.
> Zet de muziek wat harder.
> Pluk de kickeraars van de toog en leg hen in een aantal
reglementen. Deze reglementen voorkomen het aanbakken
van de avond. Gooi een mop tussen de reglementen om de
ambiance beter tot uiting te brengen.
> Bier toevoegen naar eigen smaak, alsook ambiance.
> Neem Jim en Kirsten bij de hand en laat ze de kickeraars
evenredig verdelen over de 3 poules. Schud de poules en voeg
bier toe.
> Plaats de kickeraars van eenzelfde poule lijnrecht tegenover
elkaar aan beide zijden van een kicker. Neem de balletjes en
voeg ze een voor een toe aan de kicker. De kickeraars laten instinctief - de balletjes verdwijnen aan beide zijden van de
kicker. Worden alle balletjes weggewerkt door dezelfde ploeg,
dan moeten de andere kickeraars ‘kruipen’. Als dank besprenkelen de kruipende kickeraars de werkende kickeraars met
bier.
> Laat de kickeraars werken tot in de late uurtjes.
> Neem op het einde de 3 beste kickeraars en leg hen in de
watten. Bij gebrek aan watten is bier een goed alternatief.
> Met wat geluk en wat bier kom je tot volgend schitterend
resultaat.
1) De Malakoff
2) De Metsers
3) RDK
Tip van het huis:
Indien je je vrienden wil trakteren op ‘kickeraars op JeuLinks
wijze’, serveer je dit best op een bedje van ‘nieuw café’. Nieuw
café alsook ambiance en bier zijn te verkrijgen in de betere
Moelie.
Smakelijk!
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Nieuws uit de cultuurraad
Eindejaarsreceptie
Op zaterdag 11 december organiseert de Cultuurraad van Linkebeek haar jaarlijkse ‘eindejaarsreceptie’ in GC De Moelie. De
formule wordt dit jaar lichtjes gewijzigd. We starten zoals altijd
met een fakkeltocht. Die begint om 18u30. Zoals altijd belooft
het een mooie wandeling te worden door Linkebeek. De CRL
zorgt voor voldoende fakkels die hopelijk een uur blijven branden. Om alle risico’s te vermijden vragen we aan de ouders om
ervoor te zorgen dat de ‘kids’ geen nylon kleding dragen. De
deelname is volledig gratis.
Om 20u start de receptie in de Moelie. Dit jaar vindt de receptie
plaats in het vernieuwde café en op het terras van het café. Een
aantal vuurkorven zullen voor een gezellige sfeer zorgen. Warme
en koude dranken en lekkere hapjes versterken de inwendige
mens. Wie moe gestaan is, kan in het café, dat passend zal
worden ingericht, uitrusten. Twee Russische muzikanten zorgen
voor ambiance. Meer verklappen we niet. De rest moet je zelf
komen ontdekken. Iedereen is welkom. Breng gerust vrienden,
buren en familie mee.

Rik Otten in de knoei met de praktische proef.

Quiz
Op zaterdag 23 oktober vond de quiz van de Cultuurraad plaats
in de Moelie. Zoals steeds waren de 20 tafels al lang volgeboekt. Twintig ploegen streden voor de overwinning. Uiteindelijk won de ploeg van Mimi Van Rampelberg. Toch was deelnemen zoals altijd belangrijker dan winnen. Met Johan Desauter
kreeg het inmiddels klassiek geworden quizteam een nieuwe
inbreng. Dit jaar kreeg de quiz een multimediaal tintje. Voor de
computerondersteuning - in soms moeilijke last-minute-omstandigheden - tekende Christopher Standaert. Op naar de volgende
editie.
Mark De Maeyer
Het winnende team van Mimi Van Rampelberg.

DUBBELZICHT
Sint-Sebastiaanstraat
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Moeder Wanjke
Kerstdiner
Het is al november en herfst en voor je het weet ligt kerstdag in
het verschiet! Met de recepten van vandaag geef ik een beetje
inspiratie voor een creatief en origineel kerstdiner. Vorig jaar
wou ik eens niet de traditionele kalkoen maken. Het werd een
stoofpot van lamsschouder en… het had veel succes. Dit recept
is gemakkelijk, omdat de hele bereiding de dag voordien gemaakt kan worden. De traditionele kerststronk wordt vervangen
door een ijsstronk met nougat.
We beginnen met een romige vissoep, opgediend in mokkatasjes. Je vindt het recept in Sjoenke van januari 2001, blz. 20.
Lamschouder voor 20 personen
> 4 lamsschouders aanbraden in olie. Deze in een gietijzeren
pan met deksel overhevelen. Deze pan moet in de oven kunnen.
> Hierbij voeg je: 2 grote ﬁjngesneden gebakken uien, 4 knoflookteentjes (ﬁjngesnipperd), 4 wortels in stukjes of rondjes,
een doos hele tomaten, tijm, laurier, zout, peper, spekblokjes,
30 g shoarmakruiden (een mengsel van komijn, koriander,
gember, paprika) en een halve ﬂes witte wijn. Aanvullen met
bouillon (kan met blokjes gemaakt worden). Het vlees mag
onder het vocht staan.
> De gietijzeren pan met deksel en inhoud gaat voor anderhalf
in de oven. De dag van het feest nog één uur.
> Volgens smaak voeg je wat citroensap en peterselie toe.
> Bijgerechten kunnen zijn: aardappelpuree, gebakken pijnappelpitten, chutney’s en uienconﬁtuur.

Een langwerpige vorm, bijvoorbeeld van een cake, bekleden met
zilverpapier, hierin het nougatineijs weer vervriezen. Zo kan hij
voor het feest zeer gemakkelijk uit de vorm worden gehaald. De
stronk bestrijken met geklopte room, waar je met de punten van
een vork strepen in trekt . Op de bovenkant maak je nog twee
‘wratten’: telkens een lepel room ter grote van een kurk, versierd met chocolade schilfers. Versieren met afwisselend hulst,
meringue in paddestoelenvorm, en een chocoladetruffel.
> Meringue: de 3 eiwitten die overblijven hard opkloppen met
150g suiker. Bakken in een voorverwarmde oven op 125°C. Na 5
minuten de oven verlagen tot 100°C en nog anderhalf uur
bakken. Vergeet niet bakpapier te gebruiken, want ze plakken
gemakkelijk aan de bakplaat.
Smakelijk,
Moeder Wanjke

Rechtzetting:
In het septembernummer is in de rubriek van moeder Wanjke
een fout geslopen. Bij de pasteibakkersroom voor twee, bereid
in de microgolfoven is het niet 1l25, wel 1,25 dl dat je nodig
hebt.

Nougatine glaceé
> IJsroom: 3 hele eieren + 3 eidooiers hard opkloppen met 200
g suiker (in de keukenmachine). Een liter melk koken, binden
met 4 kofﬁelepels puddingpoeder, vanillesuiker en 100g suiker.
De kokende melk op de geklopte eieren gieten en weer op het
vuur tot het kookpunt laten komen. Al roerend koud laten
worden en 125g geklopte room bijvoegen. Draai in een sorbetière of giet in een plastieken doos en laat minstens 3u vervriezen. Dan 250g verkruimelde nougat onder de ijsroom mengen.
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Nieuws uit De Moelie
Opening theaterseizoen en
vernieuwd café ‘De Moelie’
Op vrijdag 15 oktober opende GC De Moelie het nieuwe theaterseizoen met een schitterende opvoering van het toneelstuk
‘Jaloezie, faxdialoog voor 3 vrouwen’ van Vlaams Fruit. Honderd
aanwezigen genoten van de prachtige vertolking door Lut
Hannes, Ellen Bernaerts en Marilou Mermans.
Diezelfde avond opende café ‘De Moelie’ opnieuw de deuren.
Tijdens de sluitingsperiode werd het café in een nieuw kleedje
gestoken. De toog en het meubilair werden vernieuwd. De
muren kregen een likje verf. Kortom, het geheel straalt een heel
andere sfeer uit. Kom zeker eens een kijkje nemen. De reacties
van het publiek waren unaniem positief.

Jeugd
> Ook de jeugdwerking via JeuLink zit in de lift. De cursus
grafﬁti werd bijgewoond door 13 enthousiaste jongeren. Op
houten panelen werden allerlei soorten schilderijen gemaakt en
verschillende technieken aangeleerd. Voor alle duidelijkheid:
deze cursus heeft niets te maken met het destructief vandalisme van grafﬁtispuiten op privé-eigendommen. In deze cursus
gaat het om een vorm van schilderkunst op panelen of op doek.
Wij betreuren het feit dat zoveel individuen kicken op het
vernielen van andermans eigendom, terwijl er evengoed op een
positieve manier kan worden omgegaan met de spuitbussen.
> Maandelijks organiseert JeuLink een ﬁlmavond met stijgend
succes. Op 23 november staat ‘Pirates of the Caribbean’ op het
programma. Op 21 december volgt een nog nader te bepalen.
ﬁlm (suggesties zijn steeds welkom bij Kirsten).
> Ook het kickertornooi op 19 oktober mag een geslaagde
activiteit worden genoemd. Liefst 12 ploegen namen deel.
> Speciale aandacht vragen wij voor ‘Dansfreakz’, het vrij
danspodium dat op 15 januari plaatsvindt in de Moelie. Meer
informatie lees je op bladzijde 11. ‘Dansfreakz’ wil het ‘dansen’
promoten en jongeren de kans bieden zich op een creatieve
manier te uiten op een podium. Wie weet volgt uit dit initiatief
een meer regionaal gerichte danswedstrijd.

Familievoorstellingen
De eerste kinderanimatie ‘Kindercircus Hokus Pokus’ werd
eveneens een schot in de roos. Niet minder dan 80 kinderen
woonden de wervelende goochelshow van Polini bij. Op 1
december is de Sint te gast tijdens het optreden van Urkie
Purkie. Opgelet: deze voorstelling start uitzonderlijk om 15u en
niet zoals gewoonlijk om 14u.

Beschadiging van privé-eigendommen.

Aanvragen vergaderlokalen
Wegens de hoge bezettingsgraad van ons gebouw raden wij aan
om tijdig lokalen te reserveren. Het valt immers regelmatig voor
dat wij reservaties van lokalen moeten weigeren omdat alle
ruimtes bezet zijn. Er vinden regelmatig 9 à 10 activiteiten per
dag plaats in ons gemeenschapscentrum. Wees er dus tijdig bij!

Grafﬁti als schildertechniek.
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DANIELLE WILLEMS
19, 20, 21-11
TENTOONSTELLING
Danielle 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. Danielle 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 Danielle ook

URKIE PURKIE
SINTVOORSTELLING
WO 01-12

SINT-CECILIAKOOR
KERSTCONCERT
ZA 18-12

KINDERANIMATIE

MUZIEK

Urkie en Purkie kunnen de slaap niet
vatten in hun stapelbed. Purkie is behoorlijk zenuwachtig voor de komst van de
Sint. Gelukkig is er een - weliswaar geïmproviseerd - toilet op de kamer. Ook Urkie
heeft zorgen. Hij wil de komst van de Sint
nauwkeurig voorbereiden, maar had
daarbij niet gerekend op onvoorziene
omstandigheden, zoals de plotse verkoud-

Het wordt stilaan een traditie. Rond
Kerstmis sluit het Sint-Ceciliakoor het
drukke najaar af met een kerstconcert in
de kerk van Linkebeek. Ook dit jaar laat
het koor, onder leiding van Eric Kirsch,
zich begeleiden door de klas ‘Samenspel’
van de Orfeus Academie van Alsemberg.
Dit orkest staat onder leiding van Ludwine
Beuckels. De samenwerking tussen koor en

doorgeven aan de kleuters in haar klas.
Schilderen moet prettig blijven. Blijf
experimenteren en wees tevreden! In de
Moelie stelt Danielle een waaier aan
kunstwerken tentoon. Kom zeker eens
kijken. Het loont de moeite.
De tentoonstelling is te bezoeken:
- vrijdag 19 november van 20u tot 22u
tijdens de vernissage
- zaterdag 20 november van 14u tot 18u
- zondag 21 november van 14u tot 18u

orkest bewees in het verleden al tot mooie
resultaten te leiden en staat garant voor
een prachtig kerstconcert.
20u - Sint Sebastiaanskerk
tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (vvk)
I.s.m. Orfeus Academie van Alsemberg.
heid van het paard van de Sint. Niet zo’n
ideale omstandigheden om de verjaardag
van Sinterklaas te vieren. Toch doen Urkie
en Purkie er alles aan om de heilige man
op een uitbundige manier te onthalen.
Tijdens het tweede deel van de show komt
de Sint echt op bezoek en kunnen de
kinderen (en hun ouders) individueel de
Sint groeten.
duur: 2 x 45 minuten
4 tot 10 jaar
15u - De Moelie
tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk)
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Theater voor anderstaligen
Nieuwe tournee ‘Zomerdag’
Fast Forward brengt een tweede reeks voorstellingen van
‘Zomerdag’, een theaterstuk speciaal voor anderstaligen die
Nederlands leren. ‘Zomerdag’ is zeer herkenbaar voor anderstaligen omdat de thema’s universeel zijn: liefde, jaloezie, vreugde,
verdriet, onzekerheid, twijfel. Twee mannen worden verliefd op
dezelfde vrouw. De drie personages verwerken heel wat gevoelens. De dialogen van ‘Zomerdag’ zijn zo geschreven dat studenten Nederlands van alle niveaus ze kunnen begrijpen. De talrijke anderstalige toeschouwers die ‘Zomerdag’ in het voorjaar
zagen, waren enthousiast. Ze vonden het in één woord “fantastisch” en waren verbaasd dat ze het stuk zo goed konden
volgen. Ze vonden het een leuke ervaring om hun Nederlands
aan te scherpen.

Speeldata in de rand:
> 16 november - 20u - GC De Boesdaalhoeve, Sint-Genesius-Rode
Info en reservatie: 02 381 14 51 - info@deboesdaalhoeve.be
> 2 december - 20u - GC De Lijsterbes, Kraainem
Info en reservatie: 02 721 28 06 - info@delijsterbes.be
> 6 december - 20u - GC De Zandloper, Wemmel
Info en reservatie: 02 460 73 24 - info@dezandloper.be
> Tickets kosten 6 euro en kunnen rechtstreeks bij de centra
besteld worden.
> Er zijn ook voorstellingen in Sint-Pieters-Woluwe, Vilvoorde en
Schaarbeek. Voor meer info: www.fast-forward.be
‘Zomerdag’ van Slawomir Mrozek is een co-productie van Fast
Forward, vzw ‘de Rand’ en het Instituut voor Levende Talen.
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“Een indiaan verliest wel eens zijn
pluimen”
Taalstages zijn een succes
“Er was eens een indiaan die nooit kon lachen. Met een heel
rare toverstok toverde hij alles klein. De vos… die verdween in
het mos. De paarden in de wei… die waren er ook bij. En ook
het everzwijn… werd piepklein.” Zo begint het verhaal dat een
groepje kinderen deze zomer tijdens een taalstage in Wemmel
geschreven heeft. Aan het eind van de week taalstage hebben
ze dit verhaal ook nog eens op de planken gebracht voor een
sprakeloos publiek van ouders.
“Het komt allemaal van de kinderen”, zegt de coördinator van
de taalstages Dominique Kransfeld. Het instrumentenatelier van
Kamo is ideaal om de verbeeldingswereld van kinderen aan de

praat te brengen. “In hun enthousiasme om te spreken, om te
vertellen wat ze zich verbeelden bij het horen van de geluiden
die de reuze instrumenten in het atelier voortbrengen, overwinnen de kinderen hun taaldrempel.” Dat is meteen ook de grote
troef van het ‘Atelier van Amadeo’.
Het is de tweede keer dat vzw ‘de Rand’ dergelijke taalstages
organiseert in Sint-Genesius-Rode en Wemmel. Het atelier richt
zich tot anderstalige kinderen tussen vijf en zeven jaar. De
ateliers worden georganiseerd als voorbereiding op het nieuwe
schooljaar, waarbij de kinderen aan het eind van een lange
zomervakantie spelenderwijs hun kennis van het Nederlands
kunnen oefenen. In Sint-Genesius-Rode was de stage meteen
volgeboekt. Ongeveer de helft van de kinderen had vorig jaar
ook al deelgenomen. Ze hadden er een onvergetelijke ervaring
in het ‘Nederlands’ aan overgehouden. “Mijn kinderen hebben
voor een tweede maal deelgenomen en vonden het opnieuw zeer
tof! Volgend jaar terug?” Heel wat ouders waren opgetogen
omdat hun kinderen zoveel “pret hadden en zich goed leren
voelen in een vreemde taal. Dit is goed voor de emotionele
betrokkenheid en de liefde die ze voor deze taal ontwikkelen.
De muzikale benadering is gewoon fantastisch goed gevonden.”
Voor de zomer van 2005 wil vzw ‘de Rand’ dit aanbod verder
uitbreiden.
Info: Bernadette Vriamont, vzw ‘de Rand’, tel. 02 456 97 84,
info@derand.be

RAND-NIEUWS
17
Veertig verschillende nationaliteiten
in lessen Nederlands

‘Op ’t randje’, de vernieuwde
jongerenkrant van vzw ‘de Rand’

De cursisten van vzw ‘de Rand’ zijn ondertussen ongeveer twee
maanden Nederlands aan het leren. Wekelijks krijgen zij een of
twee keer les in de Kam, de Lijsterbes, de Moelie of de Nederlandstalige basisschool van Drogenbos. Het grote aantal inschrijvingen bewijst dat de lessen Nederlands succes hebben.
Maar liefst 235 mensen, van beginners tot gevorderden, willen
met de taallessen van ‘de Rand’ Nederlands leren of oefenen. Zij
doen dat in groepen van tien tot zesentwintig deelnemers. Iets
meer dan de helft van de cursisten zijn Franstalige Belgen,
hoewel we cursisten van zo’n veertig verschillende nationaliteiten hebben. Vooral de Duitsers, Fransen, Britten, Italianen en
Oostenrijkers zijn goed vertegenwoordigd. Vzw ‘de Rand’
organiseert de meeste lessen in samenwerking met het CVO
Tervuren-Hoeilaart en het GLTT, maar dit jaar hebben we zelf
ook twee conversatiegroepen. De deelnemers aan deze groepen
spreken al vlot Nederlands, maar willen dat Nederlands graag
wat vaker oefenen. Dat kan tijdens de lessen, maar ook tijdens
de culturele uitstappen die zij samen met hun docent in de loop
van het jaar zullen maken.

Jawel! Er wordt heel wat
georganiseerd voor en
door jongeren in de rand
rond Brussel. Deze informatie en andere nuttige
weetjes kan je tweemaandelijks in ‘Op ’t randje’
lezen, de nieuwsbrief van
de stafdienst jeugd van
vzw ‘de Rand’. Krijg jij
deze nieuwsbrief nog niet
in je (elektronische) brievenbus? Rep je dan naar een van de
vier stafmedewerkers jeugd met onderstaand formulier (liefst
ingevuld!), waardoor je ook nog een origineel cadeautje in
ontvangst mag nemen. Je vindt de stafmedewerkers in de
volgende gemeenschapscentra:
KRAAINEM EN WEZEMBEEK-OPPEM
Monique Vanmierlo
GC De Lijsterbes / GC De Kam
Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem
tel. GC de Lijsterbes 02 721 28 06 (voormiddag)
tel. GC de Kam 02 731 43 31 (namiddag)
monique.vanmierlo@derand.be
WEMMEL
Saar Casteels
GC De Zandloper
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel
tel. 02 460 73 24
saar.casteels@derand.be
SINT-GENESIUS-RODE EN DROGENBOS
Cindy Van Dijck
GC De Boesdaalhoeve
Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode
tel. 02 381 21 25
cindy.vandijck@derand.be
LINKEBEEK
Kirsten Saenen
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
tel. 02 380 39 89
kirsten.saenen@derand.be

België is meer dan frieten
Duitstalige website maakt Duitstaligen wegwijs in België
Voor vele mensen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is België
een onbekend land. Heel wat werknemers bij Duitse ondernemingen in België of mensen die werken bij de NAVO en de Europese
instellingen kennen België nauwelijks of niet. Ook hun familieleden zijn niet altijd goed op de hoogte van wat er reilt en zeilt in
ons landje. De nieuwe website www.belgieninfo.net wil hen zo
goed mogelijk in hun eigen taal informeren over België. De Duitstalige gemeenschap neemt zelf het initiatief om haar land- en
taalgenoten wegwijs te maken in het complexe België. Want België
is meer dan Manneke Pis, het Atomium of frieten in een puntzak.
Een aantal Duitstalige journalisten die in België bleven plakken en
een webmaster uit Luxemburg verzorgen dagelijks het informatieaanbod van www.belgieninfo.net. Een 50-tal auteurs - hoogleraren,
leerlingen, schrijvers en vakmensen - hebben het afgelopen
proefjaar meegewerkt. Ook de bekende cartoonist Quirit werkt mee
en een aantal Belgische instellingen ondersteunen de site. Zo
werkt Radio Vlaanderen Internationaal mee, evenals de Duitstalige
BRF en de uitgeverij van het Grenz-Echo uit Eupen, Belgische
toerismediensten en vanzelfsprekend de instellingen van het
Duitstalig stukje België. De sterke kant van belgieninfo.net is de
journalistieke professionaliteit. Elke dag is er iets nieuws te lezen
of wordt er in de agenda verwezen naar gebeurtenissen, die niet
alleen voor Duitstaligen belangrijk zijn. Ten minste twee keer per
week wordt de homepage vernieuwd. De redactie doet alle moeite
om de lezers te verduidelijken wat er gaande is. Af en toe gaat dat
niet zonder een kritische kijk op de gang van zaken in België.
www.belgieninfo.net is bedoeld als internationaal forum voor alle
Duitstalige fans van België. Het is niet de bedoeling dat de berichtgeving op die van een dagblad lijkt. Het gaat om achtergrondinformatie, verklaringen en waardevolle tips. Er worden een forum
en een vlooienmarkt aangeboden en iedereen kan zich tot de
redactie wenden, die alle bijdragen nauwkeurig bestudeert.

IK WIL GRAAG ‘OP ’T RANDJE’ ONTVANGEN! JE MAG MIJ DIT
STUREN:
per post* via e-mail *
Naam en voornaam:…………………………………………..........
Adres: …………………………………………….........................
Nr…………………………………..............................................
Postbus: ……………..Gemeente:………………………………….
Tel.: …………………..............Geboortedatum:………………..
E-mailadres:………………………………………………………….
*Duid aan hoe je ‘Op ’t randje’ het liefst ontvangt.
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SINT-GENESIUS-RODE
Paul Severs
In concert
11 november - 14u30 en 20u
De Boomgaard
‘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)

Alex Agnew
Ka-Boom!
19 november - 20u
Denk je af en toe eens na over Tom Jones, ongeïnteresseerde
vaders, homo’s in Star Wars, tandartsbezoekjes, Bruce Lee, Duitse
westerns, de tram missen, kippen, hamsters en andere kleine
ongemakjes? Nee? Geen nood, Alex doet voor jou het denkwerk in
zijn bijzonder luidruchtig programma Ka-Boom! Alex is het product
van een Engelse vader, een Limburgse moeder en een overdosis
(actie)ﬁlms, superhelden, strips en veel muziek. Zijn Britse roots
staan garant voor een bijna letterlijk spetterende en zeer energieke stand-up comedy act. Wedden dat je nooit nog de tram zult
missen? “Alex vertelt aanstekelijk in afwisselend Engels en Vlaams
en heeft als menselijke beatbox een breed repertoire aan geluiden
als gimmick gevonden.” (De Volkskrant)
Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo en - 12 jaar)

Gospelconcert in de kerk
Sint-Ceciliakoor De Hoek, Genesiuskoor Rode & Zanggroep Lapsus
4 december - 18u - Sint-Genesiuskerk
Er wordt gezongen in Sint-Genesius-Rode, dat is niet nieuw. Wel
nieuw is dat drie zanggroepen jou een speciaal gospelconcert
aanbieden. Het Sint-Ceciliakoor van De Hoek, het Genesiuskoor
van Rode centrum en zanggroep Lapsus werkten samen met de
Culturele Raad Rode en de Boesdaalhoeve aan een programma van
de bovenste plank. Een ideale gelegenheid om jouw buurman of
buurvrouw de bekende gospels ‘Michael row the boat’, ‘Rock my
soul’ en ‘Oh happy day’ te horen zingen. Het concert vindt plaats
in de kerk van Sint-Genesius-Rode. De toegang is gratis. Na het
concert biedt de Culturele Raad iedereen een gratis drankje aan.
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
Orfeusacademie
Muzikale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - De Moelie - 16u
KAV
Turnen - De Moelie - 20u
Sint-Ceciliakoor
Repetitie - De Moelie - 20u

DINSDAG
KBG en KAV
Turnen voor 50+ - De Moelie - 10u
KBG
Hobbyclub (eerste en derde dinsdag van de maand) De Moelie - 13u30
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

DONDERDAG
KBG
Petanque of bowls - De Moelie - 14u
Orfeusacademie
Muzikale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - De Moelie - 16u
Studio@etude
Danscursus volwassenen - De Moelie - 18u30
Brei-atelier
De Moelie - 19u
Gezinsbond
Conditietraining - De Moelie - 20u30 tot 21u30

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

NOVEMBER
16

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

18

19u30

Quiltatelier

Patchen en quilten

GC De Moelie

19

20u

Danielle Willems

Vernissage expo

GC De Moelie

20

14u-18u

Danielle Willems

Tentoonstelling

GC De Moelie

20

20u

Sint-Ceciliakoor

Sint-Ceciliafeest

GC De Moelie

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’ (komedie)

GC De Moelie

27

20u

Toneelvrienden

Toneelvoorstelling ‘Tel uit je winst’ (komedie)

GC De Moelie

28

15u

Toneelvrienden

Toneelvoorstelling ‘Tel uit je winst’ (komedie)

GC De Moelie

30

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

GC De Moelie

DECEMBER
1

15u

Urkie Purkie

Sintvoorstelling (met bezoek van de Sint)

GC De Moelie

7

13u30

KBG

Hobbyclub

GC De Moelie

11

18u30

Cultuurraad

Fakkeltocht + Eindejaarsreceptie

GC De Moelie

Ziekenzorg

Gezellig samenzijn

’t Schoolken Holleken

12
12

Teek-it-Iezie

Mountainbike + Fit’o meter

14

11u

KBG

Kerstfeest

GC De Moelie

15

19u30

KAV

Kerstfeest

GC De Moelie

16

19u30

Quiltatelier

Patchen en Quilten

GC De Moelie

18

20u

Sint-Ceciliakoor

Kerstconcert

Sint- Sebastiaanskerk

21

13u30

KBG

Hobbyclub

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

VRIJDAG

ZONDAG

Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

Chiro Sjoen
Chirolokalen, Hollebeekstraat 262 - 14u30 tot 18u
(uitgezonderd laatste zondag van de maand)
Voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar.

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
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is een uitgave van
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De Moelie en vzw ‘de Rand’.

DANIELLE WILLEMS
19,20,21-11
TENTOONSTELLING
De Moelie

URKIE PURKIE
SINTVOORSTELLING
01-12 > 15u
KINDERANIMATIE
De Moelie

SINT-CECILIAKOOR
KERSTCONCERT
18-12 > 20u
MUZIEK
De Moelie

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
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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.

