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Prettige vakantie
De vakantieperiode wenkt en daarmee is
ook het werkjaar voor het verenigingsleven
zo goed als afgesloten. Heel veel nieuws
valt er uit die hoek in dit nummer dan ook
niet meer te rapen. Een paar verenigingen
blikken al vooruit naar september, onder
meer Teek-it-iezie, die tijdens de Gordel
voor de tweede keer met een survivalinitiatie uitpakt. Het wordt bovendien een
feestelijke gordeleditie, want op zondag 4
september vindt de Gordel voor de 25ste
keer plaats. Wie nog die eerste keer meemaakte in Sint-Genesius-Rode kon toen
niet vermoeden dat deze 100 km-ﬁetstocht
in de Vlaamse rand rond Brussel zou uitgroeien tot een van de sportiefste evenementen in Vlaanderen.
Gemeenschapscentrum de Moelie blikt
vooruit op het programma voor het komende seizoen. De podiumactiviteiten krijgen
een ﬂinke duw in de rug nu de spiksplinternieuwe tribune er staat. De voorbije
maanden verscheen er in dit blad wat
minder nieuws vanuit de school. Hopelijk
krijgen we vanaf september vanuit die kant
opnieuw regelmatiger informatie doorgespeeld.
Deze keer maakt Sjoenke wat meer plaats
voor het maandelijkse ‘rand-nieuws’, het
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algemene nieuws over de actualiteit in de
rand. Eerst en vooral is er een interview
met Luc Deconinck, de nieuwe voorzitter
van vzw ‘de Rand’. Hij volgt André De Moor
op, die eind vorig jaar plots overleed.
Evenals de overleden voorzitter is hij goed
vertrouwd met de problematiek van de
randgemeenten. Hij groeide op in deze
streek en woont er nu nog steeds. Verder
ook informatie over de klacht die werd
ingediend bij de Raad van Europa in verband met de gebrekkige kennis van het
Nederlands in Brusselse ziekenhuizen. Een
pijnlijk en niet onbelangrijk probleem.
Vorige maand begonnen we er ons redactiewoord mee; nu willen we ermee afsluiten. Dat men er niet in slaagde BHV te
splitsen, is niet onmiddellijk een verrassing. Deze Vlaamse eis ligt nochtans in de
logica van de staatshervorming van dit
land. Gelukkig mislukten de besprekingen
over een hele rits toegevingen die hiervoor
van Vlaanderen werden geëist. Want
nogmaals gaan prutsen aan de grenzen van
de gewesten is onaanvaardbaar en zou
onvermijdelijk tot grotere problemen
leiden.
Prettige vakantie!
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OCMW kost steeds meer
Uit de gemeenteraad van 23 mei
De OCMW-voorzitter is uitgenodigd en stelt de OCMW-begroting 2005 aan de gemeenteraad voor. Het
wordt een matte vergadering in afwezigheid van een zieke burgemeester. De meerderheid geeft meer en
meer een uitgebluste indruk. Ze vindt in eigen rangen zelfs geen kandidaat om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de intercommunale Iverlec.
> De voorzitter van het OCMW verontschuldigt zich voor het laattijdig voorleggen van de begroting en het meerjarenplan tot 2007. Het OCMW ondervindt nog
altijd de gevolgen van de onkunde van de
vorige gewestelijke ontvanger en het in
dienst treden van een nieuwe secretaris.
Zo is deze begroting opgemaakt zonder de
resultaten van de laatste volledige jaarrekening (2003) te kennen. Deze resultaten, noodzakelijk om een betrouwbare
begroting op te maken, zullen wellicht pas
eind volgende maand beschikbaar zijn.
Er zijn weinig klachten over de bestaande
sociale dienstverlening. De poetshulp, de
gezins- en bejaardenhulp, de diensten
warme maaltijden, alarmsystemen, zieke
kinderen en het juridisch advies kunnen
dus gewoon voort gezet worden.
Er zijn steeds meer aanvragen voor hulp
en begeleiding in het kader van overdreven schuldenlast. De bij wet verplichte
dienst schuldbemiddeling, opgericht in
2003, wordt sedert vorig jaar door de
Vlaamse overheid betoelaagd, zodat
hiervoor deeltijds personeel ingeschakeld
kan worden. Het OCMW zet ook zijn inspanningen om gepaste tewerkstelling en opleiding voor leeﬂoners te vinden voort.
Een erg belangrijke post in de begroting is
de bijdrage die van OCMW’s gevraagd
wordt bij de uitvoering van het federaal
asielbeleid. De ﬁnanciële opvang van de
door de overheid toegewezen asielzoekers
en vooral de afstrafﬁng van OCMW’s die
deze asielzoekers niet op hun grondgebied
kunnen huisvesten, weegt zwaar op het
budget van het Linkebeekse OCMW. Door
de speciﬁeke huisvestingssituatie en het
kleine aantal sociale woningen in onze
gemeente slaagt het OCMW er bijna niet in
de asielzoekers onderdak te verschaffen.
De oppositie stelt voor een paar sociale
woningen voor te behouden voor de
opvang van asielzoekers om zo de ﬁnanciele druk wat te verlichten. Volgens de

OCMW-voorzitter moeten de 12 sociale
appartementen op het domein Hess de
Lilez volgens de overeenkomst in de
schenking voorbehouden blijven voor
bejaarden en zullen de huurprijzen van de
10 eengezinswoningen, bestemd voor
jonge gezinnen, te hoog uitvallen. Met die
opbrengst wil het OCMW immers de leninglasten afbetalen.
Momenteel heeft Linkebeek een 50-tal
door de overheid toegewezen asielzoekers,
waarvan er hoogstens 6 gehuisvest worden
in een beschikbare woning in de Hollebeekstraat. Voor de meesten van hen kan
het OCMW van de hogere overheid slechts
50% van de gemaakte kosten recupereren,
zodat deze opvang het OCMW jaarlijks
125.000 euro kost. En dat aantal gaat
volgens de voorzitter nog stijgen, aangezien, volgens de prognose, het aantal
politieke vluchtelingen zal toenemen.
Tot slot wil LK2000 van de OCMW-voorzitter een duidelijke verklaring voor de
toename van 30% van de jaarlijkse dotatie
van de gemeente aan het OCMW, die in
2004 nog 493.000 euro bedroeg en dit jaar
667.000 euro. De voorzitter geeft ruiterlijk
toe dat hij daar geen pasklaar antwoord op
kan geven, maar belooft dat later aan de
oppositie te bezorgen. Die kan daar vrede
mee nemen en zegt liever geen antwoord
te krijgen dan een onvolledige of onjuiste
verklaring.
> AL in 2001 kreeg een studiebureau de
opdracht plannen uit te werken voor de
hoogdringende verbouwings- en conformiteitswerken aan het gemeentehuis. De
onbeslistheid van het schepencollege en de
onverwachte aankoop van een gebouw aan
de Dapperensquare zorgden ervoor dat de
deﬁnitieve plannen en het lastenboek voor
deze werken pas nu klaar zijn. In het
voorste gedeelte van het gemeentehuis
(het gemeentehuis van vroeger) verandert
er niet zo veel, enkel de twee bureaus voor

de diensten ‘bevolking’ en ‘burgerlijke
stand’ worden een grote werkruimte. De
grote aanpassingswerken gebeuren in het
oude schoolgebouw, waar de raadzaal, de
politie, de bibliotheek en een garage
ondergebracht waren. De raadzaal blijft
zoals hij is, in de ruimte van de bibliotheek
komt de technische dienst en de vroegere
garage wordt archiefruimte. Door de verhuis van de politie zullen de schepenen
wellicht eindelijk over een eigen bureau
kunnen beschikken. Er wordt ook een
ruimte gecreëerd voor de wekelijkse vergaderingen van het schepencollege die nu
plaatshebben op de zolderverdieping van
het oude gemeentehuis.Samen met deze
aanpassingswerken zijn er ook belangrijke
verbeteringen noodzakelijk om het gebouw
conform te maken aan de veiligheids- en
brandvoorschriften. De gemeenteraad keurt
unaniem de werken, die ongeveer 400.000
euro zullen kosten, goed.
> De gemeenteraad keurt ook eenparig de
vervanging van de ramen van het schoolcomplex goed. Deze goedkeuring werd
tijdens de vorige zitting uitgesteld, omdat
de oppositie het schepencollege geadviseerd had eerst te onderzoeken of de
platen tussen de ramen geen asbest
bevatten. De schepen van Onderwijs
schakelde een gespecialiseerd studiebueau
in dat vorige maand het gebouw op de
aanwezigheid van asbest onderzocht. Na
onderzoek van gevelplaten, plafonds,
vloeren, dakbedekking en schoolborden
blijken de gebruikte materialen nauwelijks
asbest te bevatten. Enkel de gevelplaten
en de plafonds zouden bij breekwerken
kleine risico’s inhouden. Aangezien deze
studie onverwijld gebeurde, kan de eerste
fase van deze werken tijdens de zomervakantie plaatsvinden. De kostprijs voor
nieuwe PVC-ramen langs de kant van de
speelplaats en de kleuterschool bedraagt
ongeveer 55.000 euro.
SJOENKE I jaargang 45, nr 267 juni 2005

UIT DE GEMEENTE
04

Het OCMW kost de gemeente steeds meer.

> Vervolgens moet een aanpassing van de
samenwerkingsovereenkomst met de
intercommunale Haviland voor de verwerking van restafval en grof huisvuil worden
goedgekeurd. In een brief deelde OVAM de
gemeentebesturen mee dat vanaf 1 juli
geen afval meer naar het buitenland of
naar een ander gewest mag worden getransporteerd. Tot op heden kwam het
Linkebeeks huisvuil in de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek terecht.
Op het grondgebied van het Brussels
gewest dus. Verschillende Vlaams-Brabantse intercommunales, waaronder
Haviland, sloten, samen met de provincie
Vlaams-Brabant, een overeenkomst met
Indaver af om het restafval en grof huisvuil voor de duur van 18 jaar te kunnen
storten in de verbrandingsinstallaties van
Beveren. Via vier overslagplaatsen, Wilsele
(Leuven), Grimbergen, Willebroek en
Huizingen, komt het huisvuil dan (deels
via de waterwegen) in Beveren terecht.
De gemeenteraad stemt in met de aangepaste overeenkomst, waardoor de gemeente zich engageert de verwerking van
restafval en grof huisvuil niet aan een
andere openbare instelling of andere ﬁrma
toe te vertrouwen.
> Voor het gebruik van de verbrandingsinstallaties van Indaver moet de provincie
Vlaams-Brabant verbrandingsrechten
betalen (ongeveer 37.000.000 euro). Om
haar aandeel hierin te ﬁnancieren zal
Haviland een lening afsluiten van ongeveer 26.000.000 euro. De inbreng van de
gemeente Linkebeek werd op ongeveer
300.000 euro becijferd. De borgstelling
van de gemeente t.o.v. de leningverstrekker wordt voor dat bedrag goedgekeurd.
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Eindelijk deﬁnitieve plannen voor de verbouwing van het gemeentehuis.

> De gemeentelijke openbare bibliotheek
is een niet erkende bibliotheek en wordt
dus ook niet door de overheid betoelaagd.
Er is ook nog de private ‘Bibliothèque des
Jeunes’. De plaatselijke Cultuurraad
betwistte onlangs in een brief aan gouverneur De Witte de verdeling van het budget
voor de aankoop van Nederlandstalige en
Franstalige boeken. Het schepencollege
verdeelt dat geld ongeveer in twee, maar
geeft daar bovenop nog een jaarlijkse
subsidie van 1.250 euro aan de Franstalige
jeugdbibliotheek. Volgens de provinciegouverneur gaat het gemeentebestuur hier
zijn boekje te buiten en zou er sprake zijn
van een ‘discriminatie op basis van taalaanhorigheid’. Om die reden heeft hij op
28 april de subsidie aan de Bibliothèque
des Jeunes in de begroting geschorst.
In zijn antwoord stelt het schepencollege
dat de toelage nooit eerder door de
oppositie of de voogdijoverheid werd
betwist, en dat deze bibliotheek een
louter privé-initiatief is dat toelagen
heeft gevraagd zoals elke andere vereniging. Bovendien is het nooit de bedoeling
van het gemeentebestuur geweest om de
Nederlandstaligen te discrimineren.
Daarom stelt het voor deze subsidie in de
begroting 2005 gewoon te behouden.
LK2000 wil geen debat over de grond van
de zaak. “Hierover valt met de meerderheid niet te discussiëren”, maar vindt het
allesbehalve netjes dat het schepencollege
in zijn argumentatie stelt dat ‘deze toelage nooit door de oppositie of de voogdijoverheid werd betwist’. Administratief
houdt die bewering geen steek, aangezien
ze helemaal niet bewezen kan worden. De
oppositie is ervan overtuigd dat hierover
in het verleden meermaals bedenkingen en
bezwaren zijn geformuleerd, maar deze

tussenkomsten staan meestal niet genotuleerd. Zij raden het schepencollege aan de
voogdijoverheid niet uit te dagen en niet
al te lichtzinnig om te springen met
dergelijke schorsingen. Wanneer een
gemeenteraadslid van de meerderheid
voorstelt om de betwiste zinsnede uit de
tekst te schrappen, gaat de meerderheid
daar, eerder aarzelend, mee akkoord. Dat
neemt niet weg dat de rechtvaardiging om
de geschorste uitgave opnieuw in te
schrijven meerderheid tegen minderheid
wordt goedgekeurd.
> Sinds dit schooljaar deden ook de
scholengemeenschappen in het basisonderwijs hun intrede. Die leiden tot een
bestuurlijke schaalvergroting en kunnen
bijdragen tot een efﬁciënter beheer en
gebruik van de beschikbare middelen. Zo
kunnen er binnen een scholengemeenschap bijvoorbeeld betere afspraken
gemaakt worden in verband met het
personeelsbeleid, het aankoopbeleid, de
zorgverbreding voor leerlingen met leerproblemen en het overdragen van lestijden. Iedere school behoudt wel haar eigen
identiteit en pedagogisch project. In de
aanloopfase maakte de Nederlandstalige
basisschool vorig jaar deel uit van de
scholengemeenschap ‘Rand-ned’, samen
met de gemeentelijke basisscholen van
Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem en Kraainem. Nu wordt de
overeenkomst afgesloten voor de volgende
6 jaar. De gemeenteschool van Wemmel
komt erbij; die van Kraainem valt weg.
De Franstalige basisschool treedt toe tot
‘Rand-fr’, waarvan de gemeentelijke
basisscholen uit de zes faciliteitengemeenten deel uitmaken. De schepen van
Onderwijs zal Linkebeek vertegenwoordi-
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Over Herman Teirlinck en zijn huis
Linkebeeks Archief

De kantine aan het sportterrein.

gen in het beheerscomité van beide scholengemeenschappen.
De ontwerpovereenkomsten worden door de gemeenteraad
goedgekeurd.
> De gemeenteraad keurt ook de overeenkomst tussen de inrichtende macht (de gemeenteraad) en de schoolraad goed. In de
schoolraad, niet te verwarren met de ouderraad, zitten vertegenwoordigers van de ouders, het onderwijzend personeel en
van de lokale gemeenschap. Directie en inrichtende macht
maken er geen deel van uit. In deze overeenkomst wordt vastgelegd op welke manier het overleg tussen de schoolraad en het
schoolbestuur (gemeentebestuur en directie) verloopt. De
overeenkomst voor de Nederlandstalige school wordt zonder
opmerkingen goedgekeurd, maar die van de Franstalige school
kan LK2000 niet aanvaarden, aangezien ze enkel in het Frans
werd opgesteld. Het gaat hier om een administratieve akte in
een Vlaamse gemeente, waar bovendien het Franstalig onderwijs ook door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd. Volgens
de schepen van Onderwijs moet deze overeenkomst in de eerste
plaats begrijpbaar zijn voor de ouders. De oppositieleden
menen dat deze Franstalige versie niet de goedkeuring zal
krijgen van de voogdijoverheid en wijzen erop dat vertalingen
ten behoeve van de ouders later nog altijd mogelijk zijn.
> Door de aanleg van het synthetisch sportterrein en de bouw
van een kantine door de hockeyclub kwam er vorig jaar niet
enkel een aanzienlijke uitbreiding van de verlichting van het
sportterrein, maar ook een nieuwe aardgasleiding. Nu blijkt de
voorziene gasteller, geplaatst voor de hockeyclub, enkel geschikt voor een normaal huishoudelijk verbruik. Een aangepaste
teller kost 2.000 euro in plaats van de voorziene 443 euro.
Hetzelfde probleem zal zich stellen als de voetbalclub aansluit
op het gasnet. De gemeenteraad keurt daarom de meeruitgave
van 3.120 euro goed voor twee performantere gastellers, die
samen iets meer dan 4.000 euro kosten. De oppositie onthoudt
zich omdat er eens te meer duidelijk administratief geklungeld
werd.
> In geheime zitting aanvaardt de gemeenteraad het ontslag
van Urbain Niels, die op 1 januari 1963 in dienst trad bij het
gemeentebestuur en die eind dit jaar met pensioen gaat.

Onlangs bezocht een Teirlinck-kenner het huis aan het Koekoekspad. Hij deed dat in het kader van zijn studie over Herman
Teirlinck en diens relatie met de Brabantse Fauvisten die in
Linkebeek verbleven tijdens de bloeiperiode van de brouwerij
Van Haelen. Deze Teirlinck-kenner wist te vertellen dat het huis
een kunstwerk is. Herman zelf was er de ontwerper van en de
kunstenaar Henry van de Velde maakte de glasramen die nog
steeds te bewonderen zijn. In verschillende geschriften van
Teirlinck staan beschrijvingen en impressies, die je enkel ten
volle kunt waarderen als je het huis van binnen en van buiten
gezien hebt.
Hij was opgetogen over de staat waarin de woning verkeert. De
eigenares kende Herman Teirlinck persoonlijk en haar grootvader, Jozef Michiels uit Linkebeek, leverde en plaatste het vele
houtwerk voor de woning. Vandaar dat zij de woonst met veel
toewijding verzorgt.
Maar de Teirlinck-kenner was ontsteld over het feit dat de
woning niet bereikbaar is met de wagen. Hoe kunnen vaklui tot
hier geraken met hun gereedschap in geval van herstellingen?
En hoe kan de brandweer tot hier komen in geval van brand?
Zelfs dringende medische hulp is er onmogelijk. Stof tot nadenken voor ons gemeentebestuur.
Het argument dat het Koekoekspad een wandelweg moet blijven, klinkt vals. Het is immers beter dat een wandelweg verbreed en verhard wordt, dan dat hij verdwijnt door verwaarlozing, zoals de rest van het Koekoekspad tussen de woning en de
Alsembergsesteenweg. Verder zijn heel wat ‘pittoreske’ paden
door de gemeente verbreed en verhard. Gelijkaardig is bijvoorbeeld de Vijversdreef die tot de jaren ‘60 een wandelweg was
langs een kronkelende beek en nu over de hele lengte toegankelijk is voor wagens. Andere gevallen waar de gemeente geheel
of gedeeltelijk de werken op zich nam, zijn het begin van het
Koekoekspad (!), het Wijtsmanpad, het Oplinkebeekpad, het
Kleindalpad, het Bospad aan de twee zijden, de Oudeweg, het
Woudpad, het paadje langs de Justisport, de Heidedreef, enzovoort. Redenen te over om zonder aarzelen de nodige werken
aan te vatten op de weg naar het Teirlinckhuis.
Teirilinck zelf was een beschermeling van Hess-de-Lilez, die de
bouw van het huis geﬁnancierd zou hebben. Hij verbleef hier
van 1904 tot 1913 en heeft een onvergetelijke indruk nagelaten
op de Linkebekenaren. In 1970 wisten oudere inwoners nog
sappige anekdotes te vertellen over ‘meneer Teirlinck’. Hij was
medestichter, regisseur, acteur en toneelschrijver voor De
Eendracht. Hij was ook de drijvende kracht achter de oppositiepartij tegen het toenmalig asociale gemeentebestuur. Hij
organiseerde mee de volksfeesten. Kortom, hij leefde volledig
mee met de Linkebekenaren. Hij was ook een van de grootste
Vlaamse schrijvers en de vernieuwer van het Vlaams toneel. Hij
werd zelfs benoemd tot leraar aan het koninklijk hof. Als men
ooit een standbeeld zou maken van een beroemde inwoner van
Linkebeek, dan komt Herman Teirlinck zeker in aanmerking.
Alex Geysels
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Uit goede bron
Onderhoudswerken
De verbeterings- en rioleringswerken aan
de trappen rond het Gemeenteplein zijn
met enige vertraging begonnen. Dezelfde
ﬁrma uit het verre Dessel was de voorbije
jaren al verschillende keren actief in onze
gemeente. Zij bouwden de nieuwe rioolkoker voor de beek onder de Beukenstraat na
de spectaculaire overstroming enkele jaren
geleden en voerden ook de verbeteringswerken aan de Van Dormaelstraat uit. Deze
nieuwe opdracht is technisch vrij moeilijk
en gaat vermoedelijk ruim 400.000 euro
kosten. Voor het gewone onderhoud van
andere straten en voetpaden is er dit jaar
overigens niet veel geld opzij gelegd. Het
schepencollege besliste het wegdek te
verbeteren in het reeds geasfalteerde deel
van de Scheeweg, waar de gemeentearbeiders vorig jaar een nieuwe riool staken.
Verder krijgt het erg geteisterde Dwersbos
een nieuw laagje asfalt, alsook de toegangsweg naar de sportvelden op het
Holleken. Wat voetpaden betreft, komt
enkel het voetpad in het bovengedeelte
van de Stationsstraat (kant Zavelstraat)
aan de beurt, alsook dat in de SintSebastiaanstraat. We kunnen ons best
voorstellen dat heel wat inwoners zich
afvragen waarom het voetpad voor hun deur
of hun straat steeds buiten de prijzen valt.
Jobstudenten
Het schepencollege heeft ingestemd met
het principe om voor de grote vakantie

vier jobstudenten in dienst te nemen.
Twee ervan zouden ingeschakeld worden
voor aanvullend onderhoud van straten en
voetpaden, de twee anderen om computergegevens in te brengen voor de dienst
ruimtelijke ordening. Wie interesse heeft,
neemt best contact op met het secretariaat van het gemeentehuis.
Elektrisch onderhoud
Aangezien er bij het werkliedenpersoneel
niemand elektricien van opleiding is, moet
het gemeentebestuur vaak beroep doen op
een ﬁrma om onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren in de school, het
gemeentehuis of de andere gemeenteeigendommen. Het uitbesteden van deze
opdrachten is vaak tijdrovend en niet
altijd goedkoop. Daarom werd aan vijf
ﬁrma’s gevraagd een prijsofferte op te
maken met eenheidsprijzen voor de levering en plaatsing van de meest voorkomende toestellen en voor de uitvoering
van de meest courante herstellingen.
Slechts twee elektriciens toonden interesse en iemand uit Ukkel sleepte de
opdracht in de wacht.
Tennisballon
Het was niet de eerste keer dat de vzw
Linkebeek Sport een bouwaanvraag indiende
om op het domein Justisport in de Brouwerijstraat een opblaasbare structuur te
mogen plaatsen voor twee tennisterreinen.
Ook deze keer ving zij bot. De stedenbouw-

De Christelijke Mutualiteit sluit zijn kantoor voor Nederlandstaligen... de
Franstaligen kunnen wel terecht in het IBOC-complex.
SJOENKE I jaargang 45, nr 267 juni 2005

kundige vergunning voor een tennisballon
werd geweigerd, omdat zo’n constructie in
een parkzone niet is toegestaan.
Stadsbussen
De organisatie van goed en regelmatig
openbaar vervoer is uiterst belangrijk om
het autoverkeer af te remmen. Dicht bij een
station of een bushalte wonen, is meegenomen, maar heeft uiteraard ook minder
prettige kanten. Wie in de nabijheid van de
Dapperensquare, het Gemeenteplein of de
Stationsstraat woont, weet erover mee te
praten. De gele Brusselse bussen, en sedert
enkele jaren ook de bussen van De Lijn, zorgen in het gemeentecentrum voor nogal
wat overlast en zijn vooral gevaarlijk voor
de zwakke weggebruikers. Op een gewone
werkdag rijden ruim 200 gele bussen heen
en weer. Wie op het traject woont en ooit
bij een verhuis of bouwwerken noodgedwongen de bussen even moest doen
omrijden, moet weten dat de Brusselse
vervoermaatschappij daar niet mee kan
lachen. Een jong gezin dat onlangs met een
kraan een paar stalen leggers over het dak
moest laten hijsen en daarvoor een omlegging van de bussen vroeg, betaalde uiteindelijk voor een reële onderbreking van 45
minuten 269 euro aan de Brusselse vervoermaatschappij en nog eens 150 euro aan het
gemeentebestuur voor de plaatsing van
allerlei signalisatieborden. Aangetekend
bezwaar tegen deze toch wel hoge onkostennota haalde niets uit.

Ruim 200 bussen rijden elke dag door het centrum van de gemeente.

VERENIGINGSNIEUWS
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Gezinsbond

Grafﬁti
Op het braakliggende terrein naast de spoorweg in de Braambeziënlaan is men gestart met de bouw van de eerste woningen.
De structuur van de eerste prefabwoning stond er amper of de
grafﬁtifanaten maakten reeds hun opwachting en besmeurden
binnen- en buitenkant van de ruwbouw. Er werd een klacht
ingediend bij de politie. Gelukkig konden de beschilderingen
worden weggewerkt. Onlangs betrapte de politie, na melding
van een getuige, twee vandalen op heterdaad toen ze met hun
werk bezig waren op het kantoor van de mutualiteit aan de
Dapperensquare.
Netmanagement
Heel de maand mei en wellicht ook nog in juni zijn er in de
gemeente twee landmeters aan het werk, die volgens de mensen
‘vreemde opmetingen’ maken. Zij maken in opdracht van de
maatschappij die instaat voor het vervoer van elektrische
stroom (Electrabel/ Netmanagement) een inventaris op van de
juiste tracés van alle ondergrondse leidingen op ons grondgebied. Aangezien die in Linkebeek 30 km lang zijn en zij per dag
gemiddeld ongeveer een halve kilometer in kaart brengen,
kunnen zij gedurende twee maanden kennismaken met het
idyllische Linkebeek.
OCMW
Het OCMW voorziet dit jaar twee poetsvrouwen voor ongeveer
25 gezinnen of 3.000 werkuren, een gezinshelpster voor minstens 15 verschillende gezinnen of 1.140 uren huishoudelijk
werk en ongeveer 4.500 aan huis bestelde warme maaltijden. De
maaltijden worden door vrijwilligers aan huis gebracht en
kosten iets meer dan 7 euro. Eind 2004 waren er 10 bejaarden
op de alarmcentrale aangesloten. De dienst ‘zieke kinderen’,
ondergebracht in de Kerkstraat, functioneert met een voltijdse
kinderverzorgster. Volgens de OCMW-voorzitter blijft deze
dienst, ondanks de hoge personeelskost, een sociaal verantwoord en noodzakelijk initiatief.
Mutualiteit
De Sint-Michielsbond telt als belangrijkste mutualiteit in ons
land ook vele leden in Linkebeek. We hadden het in 2003 al zien
aankomen dat het plaatselijke kantoor zou worden opgedoekt.
Uiteindelijk werd de doodsteek even uitgesteld en bleef het
kantoor enkel op dinsdagnamiddag open. Maar nu is het deﬁnitief. Het kantoor wordt vermoedelijk midden dit jaar gesloten.
Alle leden zullen hiervan schriftelijk op de hoogte worden
gebracht. Momenteel wordt nagegaan op welke plaats(en) in het
dorp er een brievenbus van de Sint-Michielsbond kan komen.
Voor de Franstalige leden werd in 2003 al een alternatief uitgedokterd. Op de benedenverdieping van het IBOC-complex aan de
Alsembergsesteenweg is er een kantoor van de Franstalige
vleugel van de Christelijke Mutualiteit, waar de leden de hele
dinsdag terecht kunnen. Zo krijgen we de vreemde situatie dat
er in deze Vlaamse gemeente een kantoor is voor Franstaligen,
maar dat deze ‘faciliteit’ voor Vlaamse leden wordt afgeschaft.

De bloemenmeisjes van de Gezinsbond in actie tijdens de zeepkistenrace.

1 mei was een heuglijke dag. Het weer was prachtig, de temperatuur ‘hoog voor de tijd van het jaar’ en de cultuurraad organiseerde de zeepkistenrace. Elke deelnemende zeepkist was het
bekijken waard. Niet altijd even veilig, maar ingenieus in
mekaar geknutseld.
We zijn ﬁer op de jonge deelnemers, die hun kist zelf in elkaar
staken en zwierig de helling afbolden. Lisa en Margot namen
voor de 2de keer deel en deden dat uitstekend. We zijn ook heel
ﬁer op onze dames, bestuursleden, die op eigen initiatief
tussendoor wat publiciteit maakten voor onze gezinsbond. An,
Ingrid en de kist waren prachtig getooid met bloemen, de
kleedjes en helmen ‘assorti’. En dan… met verve de helling
afrollen. Indrukwekkend!
Ondertussen kabbelen we rustig voort naar de vakantie. Maar
eerst nog examens afwerken. Voor al onze jongeren deze boodschap: studeer bikkelhard, slaap genoeg en denk eraan, binnen
enkele weken is alles achter de rug en beginnen de uitstapjes,
vakanties en festivals.
Wij sluiten het jaar af met de gezinsuitstap op maandag 29
augustus. Verslag hierover in oktober. Het nieuwe werkjaar start
met de spaghettiavond op vrijdag 16 september.
We kunnen nu al melden dat we in de herfstvakantie, op donderdag 3 en vrijdag 4 november, workshops organiseren voor
onze jongeren. Zowel voor de 6-9-jarigen als de 10-14-jarigen
zijn activiteiten gepland. Details in oktober.
Prettige vakantie!
Marleen

SJOENKE I jaargang 45, nr 267 juni 2005

VERENIGINGSNIEUWS
08
Raftingweekend in de Morvan
(Frankrijk)
Teek-it-iezie
Het was de eerste keer dat we meegingen met het Adventure
Team van Linkebeek. Onze eerste ontmoeting in de Moelie gaf ons
al een idee over de mensen waarmee we op avontuur zouden
vertrekken. Goed gelachen. Dat zat dus snor.
We vertrokken op vrijdag rond 17u om in de Morvan (Frankrijk)
aan te komen rond 2u in de morgen. Normaal gezien is het 5u30
rijden, maar wij hadden, ongewild, de omgeving bezocht...
Dankzij Noémie zijn we dan toch op onze bestemming geraakt.
Eens aangekomen werden we vriendelijk opgewacht door Roel en
Werner, die er niet meer zo fris uitzagen! In het pikkedonker
hebben we ons dan nog gewaagd aan een ﬁetstocht, al heeft die
niet lang geduurd, omdat we meer in de struiken lagen dan op
onze ﬁets zaten. Daarna nog een laatste glas rond de open haard
en uiteindelijk rond 6u30 in ons bedje. Om 8u eruit, want
iedereen moest klaar staan om 9u. Het was een uurtje rijden naar
het startpunt van de rafting. Daar werden we opgewacht door
onze monitoren Herwig en Els. Vooraleer we de rivier op konden,
moesten de boten opgeblazen worden, wat met anderhalf uur
slaap geen sinecure is. Er werden drie groepen gemaakt van 5 à 6
mensen per boot en één hotdog bootje van 2 personen, en wij
weg... Tijdens onze tweede kennismaking met Dirk, onze fameuze
stuurman, vaarden we van links naar rechts, bomen in, bomen uit,
de Chalaux af. Op bepaalde plaatsen moesten we aanmeren om
samen te kunnen blijven. Daarvoor heb je twee ‘jumpers’ nodig. Dat
zijn de personen die vooraan in de boot zitten en ervoor zorgen
dat de boot vastgelegd wordt op de oever. Met een dergelijke
stroming ben je verplicht om de boot vast te maken rond bomen of
rotsen terwijl de andere bemanningsleden stevig roeien tegen de
stroom in. Indien het vastmaken van de boot niet van de eerste
keer lukt, wordt de jumper geregeld door de sterke stroming
meegesleurd. Achter de boot het water in, wat voor de nodige
hilariteit zorgt. Zowel Carine als Noémie waren zo kreupel van het
lachen dat het roeien tegen de stroom niet erg goed meer lukte.
Enﬁn, ik ben er toch geraakt en niemand raakte gewond.
En dit was nog maar de eerste afvaart van de vier! De tweede
afvaart, ‘s namiddags na een lekkere picknick, verliep al wat
vlotter, zeker voor diegenen waarvoor het de eerste raftingervaring was. ‘s Avonds werd er een barbecue georganiseerd en
werden de sterke verhalen van de eerste dag nog eens uitvoerig
uit de doeken gedaan rond een heerlijk vuurtje. Wat een avond!
Er was daar ene Fabien, die goed in vorm was. Maar dat ben
ikzelf… ik zal daar dus maar niet te veel over vertellen, zeker? We
hebben ons een bult gelachen, buikspieroefeningen waren nodig
om het die avond uit te kunnen houden. Onze kleine nachtelijke
escapade, in een wei waar meerdere drachtige merries stonden,
zorgde ervoor dat die nacht nog een veulentje werd geboren.
Zondag, na een stevig ontbijt, terug richting Chalau voor de
tweede schitterende raftingdag. We werden getrakteerd op een
heerlijk zonnetje. Om te beginnen een plonsje gedaan in de
Chalau, terug de bootjes opgepompt en wij weer weg. We hadden
de Chalau al twee keer afgevaren en dus luisterden we al heel wat
minder naar onze fameuze stuurman… Nee, serieus, met Dirk was
het echt super plezant. Op twee verschillende plaatsen in de
rivier werd er voor de veiligheid gezorgd. In deze passages zijn er
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gevaarlijke watervallen. Daar stond dan onze ‘Herr Commandant’,
want dat was de bijnaam die we ondertussen aan Herwig hadden
gegeven, omdat hij het niet kon laten om op ons te schreeuwen
en te tieren (‘VOORUIT, VOORUIT, VOORUIT’), net alsof we hem
niet begrepen en dat we naar achter aan het peddelen waren.
Enﬁn, over het algemeen hebben we goed gelachen met zijn
bevelen.
En dan, de tweede afvaart van de dag, tevens ook de laatste. Het
ging er dus al wat folkloristischer aan toe doordat iedereen in de
boot eens stuurman mocht spelen. Pas toen gaven we toe dat
onze Dirk eigenlijk nog niet zo slecht was. Met Thierry had je de
indruk dat je op de RadjaRiver van Walibi zat. Met den Bob waren
we meer rondjes aan het doen dan ons lief was. Met Carine
gingen we zowaar vooruit… Maar ja, ze is maar een minuutje
stuurvrouw geweest. Op het einde van de afvaart lagen sommigen
meer uit de boot dan erin, wat verfrissend is, maar ook pijnlijk.
Deze keer geen barbecue meer, maar een lekker maal in het
plaatselijke Italiaanse restaurant. Lekker gedronken, gegeten en
onnozel gedaan, om dan uiteindelijk de avond te beëindigen in
een klein dorpscafeetje. Na een glaasje of twee was het voor de
meesten welletjes geweest. Maandag was het tijd voor de grote
schoonmaak en het vertrek. Veel anekdoten heb ik hier nog niet
verteld, maar als je sport en plezier wil combineren, moet je zeker
eens op pad gaan met het Teek-it-iezie Adventure Team. Ik heb nog
nooit op zo’n korte tijd zo veel gelachen en onnozel gedaan!
Groetjes, Fabien

KAV
Moederfeest
Het was (door praktische omstandigheden) al jaren geleden dat
ik het moederfeest van KAV nog had meegemaakt. Deze keer
lukte het gelukkig weer wel. En wat heeft het deugd gedaan
aan mijn hartje. Opnieuw tussen de generaties moeders zitten,
die glimlachend, babbelend, kwetterend en bij momenten
zingend, met twinkelende oogjes genoten van elkaars gezelschap en de toffe avond. En wat een avond! Onder de gekende
impuls van onze voorzitster, Lieve, werden wij verwend door de
alom beroemde ‘oude kern’, ook actief bij de Toneelvrienden,
met een pracht van een historische retrospectieve rond de ‘dans
door de eeuwen heen’.
Dankzij de fantasie van Jackske en Ingrid werd op het podium
alles aan mekaar gepraat door drie oprechte vriendinnen (Jack,
Liliane en Jeanine) en visueel voorgesteld door onze ‘lenige
KAV-zusters’ in hun prachtige kostuums. We schoven op onze
stoelen heen en weer en de kriebels namen de bovenhand.
Zingend en klappend in onze handen (h)erkenden we “hoe zot
we wel geweest waren (nog zijn) in onze jonge tijd”. De laatste
moderne dansen werden gebracht door onze ‘moeders van
morgen’. Prachtig gedaan! De continuïteit is verzekerd…
Dank aan Maryse die over al dit bruisend geweld de leiding had.
Geen feest zonder de ‘keukenploeg’, die onze hongerige magen
liet genieten van een heerlijke couscous en een lekker wijntje.
In naam van alle aanwezige leden, hartelijk dank voor alles. Ook
aan de mensen die instonden voor de praktische hulp en het
opruimen nadien. Niets kan zonder echte teamspirit!
Blanche

VERENIGINGSNIEUWS
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Survivalinitiatie tijdens Gordel
Teek-it-iezie
4 september - de Moelie
In september wordt de Gordel voor de 25ste keer georganiseerd.
Na het succes van de survivalinitiatie vorig jaar, schiet Teek-itiezie opnieuw in actie om avontuurlijke Gordelaars warm te
maken voor ‘survival’. En omdat het een jubileumjaar voor de
Gordel is, belooft Teek-it-iezie ook iets speciaals! Aan deze
survivalinitiatie kan je deelnemen als je voor de avonturenwandeling (± 15 km) kiest die vanuit Sint-Genesius-Rode naar Linkebeek loopt. Deze avonturenwandeling leidt je via smalle kronkelwegen en verrassende paadjes door de mooie natuur van
Sint-Genesius-Rode en Linkebeek. Het Schaveyspark en het
Dwersbos zijn prachtige oorden van rust in het heuvelachtige
Linkebeek. Na een 5-tal km voeren de steile hellingen en kleine
Linkebeekse steegjes je naar het gemeenschapscentrum de
Moelie. Daar wordt je zin voor spel en avontuur aangewakkerd
met een survivalinitiatie, waar zowel jong als oud plezier aan kan
beleven. Waag je als een echte Indiana Jones op het avontuurlijke survivalparcours! Onder toezicht en begeleiding van het
Linkebeekse Adventureteam Teek-it-iezie kan je op twee weiden
rond GC de Moelie verschillende proeven aﬂeggen. Je hoeft geen
Tarzan te zijn, maar een gezonde dosis lef, een sportieve ingesteldheid, een jonge geest en zin voor avontuur komen zeker van
pas. Je kiest zelf of je het parcours tegen de tijd aﬂegt of niet.
De Gordel en Adventureteam Teek-it-iezie willen met deze initiatie het grote publiek laten kennismaken met een avontuurlijke
manier van sporten. En denk eraan… zelf ervaren is niet te
evenaren! Een spectaculaire waterproef is alvast een nieuw
element ten opzichte van de eerste editie vorig jaar. Een wedstrijd van AS Adventure, gekoppeld aan de survivalinitiatie,
beloont de winnaar bovendien met een leuke prijs. In dit avonturendorp kan jong en oud terecht voor een originele Gordelformule. Avontuur voor iedereen! Is je nieuwsgierigheid nog niet
voldoende aangewakkerd? Neem dan een kijkje op www.adventureteamlinkebeek.be en je zal snel overtuigd worden! (Zie ook
blz.15)

Judonieuws

De zeepkist van de judoclub tijdens de afdaling van de Van Dormaelstraat.

Dit jaar hadden we meer geluk dan vorig jaar. Misschien herinner je je het nog. Vlak voor de zeepkistenrace bleek onze kist
gestolen te zijn. Nieuwe race, nieuwe moed echter. Wij legden
zelfs de testritten met goed gevolg af en behaalden een plaatsje aan de ‘goeie’ kant van het klassement. Jammer genoeg liep
het nog slecht af… met een fatale crash. Volgend jaar beter.

Op zaterdag 14 mei
hebben wij deelgenomen
aan de Judojeugddag in
Herentals. Met een 20-tal
jongelui van 6 tot 12 jaar
en een 10-tal begeleiders
zaten wij al om 8u op de
bus. Na ‘Shrek II’ kwamen
wij op tijd aan om het
avontuur te beginnen. ’s
Ochtends bleven wij in de
sportzaal, waar minstens
tien verschillende sporten
op het programma stonden. Je kon er uiteraard
aan judo doen, maar ook
aan muurklimmen, aerobic, boogschieten, ﬁetsen
op rollen, karabijnschieten en schermen. Dit alles
onder erg deskundige
begeleiding. Zo werd het
boogschieten gegeven
door Vermeiren, je weet
wel, de man die op tragische wijze slechts 4de werd op de
Olympische Spelen in Atlanta.
Na de sandwiches was het tijd voor de echte avonturen: de
buitenspelen. De meesten bleven bij de hindernissentocht, het
paracircuit (begeleid door echte ijzervreters) en vooral de
quads! Hierbij willen wij jullie de foto niet onthouden van deze
gebeurtenis, die veel van onze kinderen nog lang zal bijblijven.
Op 10 juni ten slotte hadden wij onze jaarlijkse gordeluitreiking. Op deze dag leggen alle jongeren hun proeven af om een
hogere graad te behalen, uiteraard met de bedoeling dat zij er
het volgende jaar met nieuwe moed aan kunnen beginnen. Om
dit te vieren en het werkjaar af te sluiten, houden wij dan later
op de avond een receptie om zowel de ouders als onszelf eens
in de bloemetjes te zetten.
Hou jullie allemaal kloek. Geniet van de vakantie en wij zien
jullie graag terug in september. Om het met de woorden van de
gemeenteberichten te zeggen: soyez nombreux.
Johan De Sauter
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Boekwijzer
Nieuws uit de bibliotheek
Ook deze maand stellen we een aantal nieuwe aanwinsten van onze bibliotheek voor. Wil je meer weten?
Dan kan je ons altijd een bezoekje brengen. Zie onderaan voor de openingsuren. Nog even melden dat
we een nieuw telefoonnummer hebben, 02 305 81 84.
Scott Phillips. Het barre land. Anthos.
318 blz.
Cottonwood is een alledaags frontierstadje
met zijn boerderijen en saloon. Dat verandert echter als een rijke zakenman er met
zijn vrouw neerstrijkt en investeert in de
stad. De bewoners hebben al hun portie
zonde en corruptie gehad, maar nu doen ze
nog een lugubere vondst in de boomgaard
van de familie Bender. Deze thriller mengt
humor, onvergetelijke personages en de
sfeer van een opkomend stadje in de staat
Kansas op het einde van de 19de eeuw.
Oscar van den Boogaard. Inspiration
Point: zomerdagboek. De Prom. 158 blz.
Oscar en Manon zijn erg onder de indruk
van hun reisbestemming in het midden
van de Californische woestijn. Inspiration
Point is zo’n mooie plek dat de vrouw
direct de camera uit de autokoffer haalt
en de klep snel dichtklapt, zonder de
sleutels van de auto uit de koffer te halen.
Daar staan ze dan in de hitte in de middle
of nowhere. De auteur gaat in het midden
van zijn leven en in het boek op zoek naar
wie hij is en wat hem drijft.
Boris Pilnjak. Het naakte jaar. Arbeiderspers. 204 blz.
Deze Russische auteur publiceerde dit
boek in 1922. Het gaat over het jaar 1919
in de stad Ordynin. Het patriarchale leven
van een koopmansstad, de revolutie, de
degeneratie van de adel en de boeren met
hun heidense gebruiken passeren de revue.
Pilnjak was een van de grote romanver-
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nieuwers in Rusland na de revolutie, maar
raakte uit de gratie van Stalin. Hij eindigde zijn leven in een concentratiekamp.

hij nu zijn kunstjes met de bal nog eens
tonen. Dit prentenboek vertelt naast het
verhaal ook hoe dassen leven.

Tarik Fraihi. De smaak van ongelijkheid.
Een andere kijk op de multiculturele
samenleving. Meulenhoff. 127 blz.
De realiteit en de problematiek van de
multiculturele samenleving worden meestal door onderzoekers van Belgische oorsprong geschetst. Gelukkig is er Tarik
Fraihi, van allochtone afkomst, die het
minderhedenbeleid in België kritisch
volgt. De cultuur waarin wij leven, is
immers geen statisch gegeven. Deze wordt
mee vorm gegeven door de deelnemers
ervan. Cultuur en samenleving zijn in
beweging en verschillen aanvaarden is een
noodzaak.

Ook Engelse boeken
De bibliotheek heeft naast de collecties
Nederlandstalige en Franstalige boeken
ook een beperkt aantal Engelse boeken.
Deze collectie wordt samengesteld uit
giften, maar we hebben toch een aantal
grote auteurs zoals Jane Austen, George
Orwell, Ernst Hemingway of Agatha Christie. Giften voor boeken zijn altijd welkom.

Jannie van der Leer. Douwe Das, waar
ben je? Hillen.
Douwe Das haalt allerlei trucjes en kunstjes uit, maar niemand kijkt. Hij bedenkt
een plan en verstopt zich. Lang houdt hij
dat beneden in het donker echter niet vol.
Ondertussen zijn mama, papa en opa hem
wel aan het zoeken. Gelukkig is de kleine
das terug uit zijn gang gekropen en mag

Annelies De Laender
Bibliotheek Linkebeek
Openingsuren bibliotheek Linkebeek
Dapperensquare 16 - 1630 Linkebeek
- dinsdag: 17u-19u
- donderdag: 10u30-11u30
- zaterdag: 11u-13u
Je kan de bibliotheek contacteren op:
tel. 02 305 83 84 (nieuw!), e-mail: bib.
linkebeek@pandora.be
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11

Staalkaart Linkebeek
Gerard Vandenbussche
1) naam (bijnaam): Gerard Vandenbussche, geen bijnaam
2) adres: Brouwerijstraat 128
3) leeftijd: 53
4) kinderen en kleinkinderen: vier kinderen: Olivier, Christa,
Sabrina en Lisley; vier kleinkinderen.
5) beroep: vrachtwagenbestuurder
6) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: Ik ben zeer veel op de
baan. Heb dus weinig vrije tijd, maar als ik tijd heb, dan hou ik
me bezig met mijn tuin waar ik groenten teel.
7) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: Ik woon al
heel mijn leven in Linkebeek.
8) mooiste plekje van Linkebeek: Het Holleken, omwille van
het glooiende landschap en de natuur.
9) lelijkste plekje van Linkebeek: het gemeenteplein
10) eerste indruk/herinnering en blijvende indruk van
Linkebeek: Het is hier een zeer leuke gemeente. Plezant om te
wonen. De mensen zijn heel vriendelijk. Ik kom af en toe naar
de Moelie waar het leuk is om een praatje te slaan met andere
dorpsgenoten.
11) held in de wereld: Eddy Merckx is voor mij een held. De
wielerlegende kan een palmares voorleggen dat volgens mij nog
niet geëvenaard werd. Ook Will Tura is voor mij een grote
meneer.
12) wie zou je voor één dag willen zijn: geen idee
13) krant: ik lees geen kranten
14) lievelingsprogramma / ﬁlm: Ik kijk vooral naar de wielersport en de sport in het algemeen. Tenminste, als ik niet aan
het werk ben.
15) lievelingsboek: Ik heb echt geen tijd om te lezen.
16) lievelingszanger(es)/muziekgroep: Will Tura
17) merk auto: Ik heb geen auto, ik rij met een Scania-truck.
(JH)
Elke maand laten wij in ‘Staalkaart Linkebeek’ een Linkebekenaar kort aan het woord over zijn/haar bezigheden en interesses. Het geeft ons een beeld van
wie er in onze gemeente woont.

DUBBELZICHT
Lange Haagstraat
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Nieuws uit de Moelie
Nieuwe tribune
Eindelijk is het zover. In de polyvalente zaal van de Moelie,
verbouwd in 2000, staat een fonkelnieuwe telescopische tribune! Je hebt je waarschijnlijk al die tijd afgevraagd waarom er
boven aan de regiekamer een deur hing op 4,5 meter boven de
begane vloer. Wel, dat raadsel is opgelost. Via het oplooppad
van de nieuwe tribune hebben we nu een rechtstreekse toegang
vanuit de zaal naar de regiekamer. Aanvankelijk was het de
bedoeling om de nieuwe tribune te plaatsen bij de verbouwing van
de zaal. De ﬁnanciële middelen ontbraken toen echter om dat plan
ook uit te voeren. De nieuwe tribune biedt plaats aan 170 personen. Voor de tribune kunnen nog twee rijen identieke stoelen
worden bijgeplaatst, zodat de totale zaalcapaciteit tot 193 zitplaatsen opgevoerd kan worden. Het zitcomfort en de zichtlijnen
naar het podium zijn gevoelig verbeterd. De op- en afbouw van de

Groepstentoonstelling over ‘wonen’
vrijdag 7 tot zondag 9 oktober
Tijdens het ‘kermisweekend’ in oktober nodigt de Moelie elk jaar
amateur-kunstenaars uit Linkebeek en omgeving uit een aantal
van hun werken te exposeren. Voor de editie 2005 is het thema
‘wonen’. Linkebeek is een zeer mooi dorp om in te wonen. Er
bevinden zich een aantal prachtige huizen. Reden genoeg om
‘wonen’, in de ruime betekenis van het woord, als thema te
kiezen. Iedere kunstenaar mag drie werken exposeren. Alle
vormen van kunst zijn toegestaan (schilderen, tekenen, collages, beeldhouwwerk, foto’s, patch- en kantwerk, poëzie).
Inschrijven kan tot 18 september. Wacht echter niet te lang,
want er worden slechts 22 deelnemers toegelaten en elk jaar
moeten wij late inschrijvers teleurstellen.

tribune geschiedt voortaan in een minimum van tijd.
Vanaf september ‘05 werken wij met genummerde plaatsen. Wie
tijdig een ticket koopt, kan dus een zitplaats kiezen. Op de
toegangskaarten staat het nummer van de zitplaats vermeld.
Wie deze nieuwe aanwinst eens wil uitproberen, verwijzen wij
graag naar het programma voor het seizoen 2005-2006 op de
achterﬂap. Maak je keuze en nestel je in de warme rode zetels.
Meer info krijg je op het secretariaat van de Moelie,
02 380 77 51.
vernissage op vrijdag 7 oktober van 20u tot 22u
(inleiding door Johan Sterckx)
zaterdag 8 en zondag 9 oktober van 14u tot 18u
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Cursusaanbod 2005-2006
Initiatiereeks djembé
GC de Moelie
i.s.m. vzw MultiCultiRopa
Zin om nieuwe muzikale horizonten te verkennen? Schrijf je dan
in voor de initiatiereeks djembé in GC de Moelie. Niet alleen
leer je in 10 lessen dit Afrikaans percussie-instrument te bespelen, je wordt door vzw MultiCultiRopa ook ondergedompeld in
de achterliggende cultuur en maakt kennis met de grootmeesters van de djembé. De cursus wordt georganiseerd voor jong en
oud vanaf 14 jaar, elke woensdag vanaf 5 oktober van 20u tot
21u30 in GC de Moelie. Tijdens de schoolvakanties is er geen
les. Het inschrijvingsgeld bedraagt 120 euro voor 10 lessen.
Hierin zit het gebruik van een djembé.

woensdag 5, 12, 19, 26 oktober, 9, 16, 23, 30 november, 7
en 14 december 2005
van 20u tot 21u30 in GC de Moelie
kostprijs: 120 euro
vanaf 14 jaar
inschrijven voor 28 september 2005.

taebo’? Tieners (10-14 jaar) kunnen zich uitleven tijdens workshops als breakdance en hip hop. Creatievelingen gaan aan de
slag met schaar en creatief materiaal. Voor hen is ook het
podium gereserveerd voor een theaterworkshop. Twee toffe,
ontspannende en creatieve ‘feest’dagen voor kinderen!
donderdag 3 november
- voor 6-9 jaar:
10u-12u: Sprookjestocht (Hikke Takke Toe)
14u-17u: Theaterworkshop ‘Benny Bang en Danny Durf’
(Jonna vzw)
- voor 10-14 jaar:
9u30-12u30u: Breakdance (Jonna vzw)
14u-16u30: Theaterworkshop (Hikke Takke Toe)

Vrijdag 4 november
- voor 6-9 jaar:
9u30-12u: Beauté-taebo (Artforum)
14u-16u30: Monsters (Mooss)
- voor 10-14 jaar:
9u30-12u: Gadgetstore (Mooss)
14u-16u30: Hip hop (Artforum)
Tijdens de middag is er opvang. Een lunchpakket moet je zelf
meebrengen. Inschrijven kan in GC de Moelie tot 10 oktober.

Creatieve workshops voor kinderen
Gezinsbond Linkebeek en
GC de Moelie
Gezinsbond Linkebeek en GC de Moelie slaan tijdens de herfstvakantie de handen in elkaar voor een creatief en origineel
kinderaanbod. Op donderdag 3 en vrijdag 4 november kunnen
alle kinderen van 6 tot 14 jaar een hele dag in GC de Moelie
terecht. De 6- tot 9-jarigen spelen theater en trekken op
sprookjestocht door Linkebeek. De durvers kunnen griezelen
met ‘monsters’. Of wat denk je van een workshop ‘beauté-

donderdag 3 en vrijdag 4 november 2005
van 9u30 tot 16u30 (opvang tijdens de middag mogelijk)
kostprijs: leden Gezinsbond: 6 euro per workshop, 20 euro bij
inschrijving voor alle workshops. Niet-leden: 9 euro per workshop, 30 euro bij inschrijving voor alle workshops.
voor 6 tot 14 jarigen
inschrijven voor 10 oktober 2005
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“Strategisch denken over de rand
begint nog maar pas”
Een interview met Luc Deconinck, de nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’
Luc Deconinck (51) uit Sint-Pieters-Leeuw is de nieuwe voorzitter van vzw ‘de Rand’. Hij volgt André De
Moor op, die eind november vorig jaar plots overleed. Deconinck wil de acties gericht op de Vlaamse
rand intensifiëren in de beleidskamers en op het terrein. “De zes gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’
zijn het gezicht van de Vlaamse Gemeenschap in de faciliteitengemeenten, maar er is meer nodig. En
dat is niet alleen meer geld.”

“Ik ga de uitdaging aan, omdat ik mij wil
inzetten voor een beter en uitgebreider
beleid voor de Vlaamse rand”, motiveert
Deconinck zijn beslissing om voorzitter
van vzw ‘de Rand’ te worden. “Natuurlijk
speelt ook mijn achtergrond mee. Ik ben
opgegroeid in Ukkel en heb de verfransing
van die gemeente aan den lijve ondervonden. Dezelfde evolutie heeft nu plaats in
verschillende randgemeenten. Ik ben ook
al jaren actief in het Halle-Vilvoorde
Komitee dat de splitsing van BrusselHalle-Vilvoorde voorstaat.”
Terreinwerk en consequent beleid
“Ik ben voorstander van een doorgedreven
Vlaams beleid in de rand. Het beleid kan
veel meer doen. De zes gemeenschapscentra en vzw ‘de Rand’ zijn broodnodig. Ze
zijn het gezicht van de Vlaamse Gemeenschap in de faciliteitengemeenten en
leveren goed werk. Maar dat is onvoldoende. Het terreinwerk moet opgevoerd
worden. De bewustwording voor deze regio
moet vergroot worden, de mentaliteit
aangepakt. Maar ook het institutionele is
belangrijk. Je mag je op het terrein te
pletter werken, maar als je wettelijk geen
rugdekking krijgt, sta je nergens. Het
SJOENKE I jaargang 45, nr 267 juni 2005

beleid stelt een versterking van het
Vlaams karakter van de rand voorop, maar
aan het taalgebruik in het straatbeeld kan
je wettelijk bijvoorbeeld weinig of niets
doen. Of aan de arbeidstaal in de bedrijven. Ofﬁcieel is dat het Nederlands, maar
hoeveel bedrijven voeren arbeidsrelaties
niet in een andere taal? In andere regio’s
vindt iedereen het logisch dat zo’n zaken
in de taal van de streek gebeuren. Hier
niet.”
“Gelukkig vertoont de Vlaamse overheid de
laatste tijd de wil om meer aandacht te
besteden aan de rand. Frank Vandenbroucke,
de coördinerende minister voor de rand,
heeft een goede diagnose gemaakt in zijn
beleidsbrief. Ook zijn initiatief om de
verschillende beleidsniveaus beter op
elkaar af te stemmen, juich ik toe. Ik
verwacht veel van de zogenaamde ‘randtoets’, het aftoetsen van de wetgeving op
de gevolgen voor de rand. De provincie
Vlaams-Brabant zit qua beleid op dezelfde
golﬂengte en doet goed werk met haar
samenwerkingsplatform tussen de gemeenten, waarbij onder andere nagegaan
wordt hoe je op het plaatselijke niveau het
best inspeelt op de meertalige situatie.”
“Nu komt het er op aan om te zien hoeveel
middelen er beschikbaar zijn en wat we
daarmee kunnen doen. Ik denk ook dat we
nog een beter zicht moeten krijgen op wat
er in de randgemeenten gebeurt en welke
methodes helpen om het Vlaamse en
groene karakter van de regio te versterken.”
“Het meest efﬁciënte beleid voor de rand
zou natuurlijk meer bevoegdheden voor
Vlaanderen zijn. Voor de rand is het
uitermate belangrijk dat meer bevoegdheden van het federale niveau worden
overgeheveld naar Vlaanderen. Dat versterkt automatisch het Vlaams karakter en
vermindert de invloed van de Brusselse en

Franstalige politici. Vandaar ook het
belang van een splitsing van de kieskring
en het gerechtelijk arrondissement.”
Het versterken van het Vlaams karakter
en de integratie van anderstaligen is
geen contradictie
“Natuurlijk mag je niet uitgaan van de
almacht van het beleid. Uiteraard zit je
ook met de sociologische evoluties. In alle
faciliteitengemeenten en in sommige
wijken van andere randgemeenten zijn de
Franstaligen en anderstaligen in de meerderheid. Dat is echter een heterogene
groep waarvan ik de indruk heb dat er
meer mensen dan vroeger aanvaarden dat
ze in Vlaanderen leven. Ze willen zich
aanpassen aan de regio waarin ze wonen
zonder hun identiteit te verliezen. Wij
moeten deze mensen nog meer overtuigen
van het feit dat Vlaanderen in hun leven
een meerwaarde kan betekenen. Natuurlijk
heb je ook een kleine groep Franstaligen
die altijd om de aanhechting bij Brussel
zal blijven roepen. Maar dat is een minderheid, jammer genoeg gevoed door een
aantal plaatselijke Franstalige politici.
Politici die blijkbaar niet willen aanvaarden dat we in een federaal land leven. Ze
leven als het ware met hun rug naar Vlaanderen en vertonen een sterke nostalgie
naar een unitaire staat die echter deﬁnitief tot het verleden behoort.”
“Het versterken van het Vlaams karakter
van de rand en de integratie van anderstaligen blijven de hoofdtaken van vzw ‘de
Rand’. Onze zes gemeenschapscentra
ondersteunen het plaatselijke verenigingsleven en voeren een consequent open
beleid gericht op anderstaligen. Daar
verandert uiteraard niets aan.”
Geert Selleslach

RAND-NIEUWS
15

Feest mee met de 25ste Gordel
4 september
Wie er van bij het begin bij was, heeft de Gordel zien uitgroeien
tot een groot sportief en Vlaams evenement in de groene rand
rond Brussel. De eerste zondag van september staat bij velen in
de agenda gereserveerd voor de Gordel. Dit jaar vindt de Gordel
voor de 25ste keer plaats. Dat zilveren jubileum moet gevierd
worden. Ook de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ zorgen
jaarlijks mee voor het succes van de Gordel in de faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. De gemeenschapscentra fungeren als
controleposten en bieden extra activiteiten en randanimatie aan.
Een blik op de Gordelparcours in de faciliteitengemeenten en het
animatieprogramma voor deze feesteditie, vind je hieronder.
Sint-Genesius-Rode - GC de Boesdaalhoeve
GC de Boesdaalhoeve ligt op een boogscheut van het Gordeltrefpunt in Sint-Genesius-Rode. De drie wandel- en twee ﬁetstochten
passeren langs de Boesdaalhoeve, die als controlepost fungeert.
Vermits het thema van het Gordeltrefpunt Rode dit jaar ‘piraten’
is, wordt de gemeente omgebouwd tot een piratendorp. Ook de
animatie in de Boesdaalhoeve staat in het teken van piraten.
‘Kampeerclub Vakantiegenoegens Sint-Genesius-Rode’ organiseert, in samenwerking met het gemeenschapscentrum ‘de
Boesdaalhoeve’ en het Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode,
opnieuw een kampeerweekend in het prachtige Boesdaalpark.
Vanaf vrijdag 2 september om 16u kan je er met eigen kampeermateriaal terecht voor een geanimeerd kampeerweekend.
Om 20u wordt iedereen verwelkomd en is er een praatcafé met
Mike Elburgh, samenzang en animatie. Op zaterdag 3 september
om 10u brengen we een bezoek aan het Museum Felix De Boeck
in Drogenbos, om 18u is er een barbecue en om 20u een praatcafé met Discobar Elgun. Op zondag uiteraard de Gordel.
Inschrijven voor het kampeerweekend kan tot 1 augustus op 02
360 33 63 of e-mail: vg.rode.gordel@telenet.be
Linkebeek - GC de Moelie
Linkebeek… heuvelachtig en groen. Een prima locatie voor
avontuur met aandacht voor natuur. Vanuit het Gordeltrefpunt
Rode kan je vertrekken voor de avonturenwandeling van ongeveer 15 km, die ook Linkebeek aandoet. Halverwege kom je bij
het gemeenschapscentrum de Moelie dat als controlepost
fungeert. Met het succes van avontuurlijke activiteiten, georganiseerd door het plaatselijke ‘Adventureteam Linkebeek’, kon
een survivalinitiatie in dit prachtige groene decor niet uitblijven. Vorig jaar was het een primeur voor de Gordel, maar ook
dit jaar slaan GC de Moelie en het Adventureteam Linkebeek de
handen in elkaar om voor de Gordelaars een echt survivalparcours op te zetten rondom het lokale gemeenschapscentrum.
Je hoeft geen ervaring te hebben met ‘avontuurlijke sporten’:
de organisatoren bieden een initiatie aan waar jong én oud,
man en vrouw aan kan deelnemen. Een gezonde dosis lef, een
sportieve ingesteldheid en zin voor avontuur worden wel aangeraden! Het Adventureteam Linkebeek houdt toezicht en begeleidt de verschillende proeven van de initiatie. Een avontuurlijke manier van sporten, het kan ook op de Gordel! Voor

muziekliefhebbers heeft GC de Moelie Marino Punk te gast. De
allerkleinsten kunnen zich uitleven op een springkasteel. Een
hapje en tapje zal natuurlijk ook niet ontbreken. Voor elk wat
wils dus in Linkebeek!
Overzicht parcours vanuit Gordeltrefpunt Sint-Genesius-Rode:
> Piratenwandeling (7 km)
> Avonturenwandeling met survivalinitiatie (15 km)
> Landschappenwandeling (28 km)
> Familiaal ﬁetsen (10 km)
> Recreatief ﬁetsen (29 km)
> 100 km ﬁetsen
Kraainem en Wezembeek-Oppem - GC de Lijsterbes en GC de Kam
Om het zilveren jubileum van de Gordel feestelijk te ondersteunen, organiseren GC de Lijsterbes en GC de Kam een 13 km lange
wandeling ‘Van Pachthof tot kasteel’. Deze wandeling vertrekt
in Kraainem en gaat langs Wezembeek-Oppem tot in Tervuren.
Het wordt een wandeling langs de kastelen Jourdain, de Burbure en de Grunne, maar ook langs de mooie en stijlvolle SintPancratiuskerk en Sint-Pieterskerk. Op de binnenkoer van GC de
Kam worden de wandelaars vergast op een optreden van het
Brabants Bourdonorkest.
De groene wandelweg leidt tevens langs enkele pachthoven of
gewezen pachthoven om te eindigen aan het vermaarde Museum
voor Midden-Afrika in Tervuren. Een bezoek aan het prachtige
en indrukwekkende museum behoort tot de mogelijkheden. Een
pendelbus brengt de bezoekers vervolgens terug naar de startplaats (GC de Lijsterbes) of naar het station van Zaventem.
Niemand minder dan TV-persoonlijkheid Rob Vanoudenhoven is
peter van deze groene en familiale wandeling.
De Gordelklassieker, de 100 km ﬁetstocht, passeert in alle
faciliteitengemeenten. Elk gemeenschapscentrum in deze
gemeenten fungeert als controlepost.
Kostprijs: 3 euro (tot 3 september), 5 euro (de dag zelf).
Vertrek tussen 7u en 14u.
Meer info en inschrijvingen bij de plaatselijke gemeenschapscentra en bij het Gordelsecretariaat, Dorpsstraat 43,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 380 44 44, e-mail
degordel@bloso.be. Kijk ook op www.bloso.be

Het avonturenparcours aan gemeenschapscentrum de Moelie in Linkebeek.
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Klacht over gebrekkige kennis
Nederlands in Brusselse ziekenhuizen
wordt verder onderzocht
Over het bezoek van mevrouw Clivetti aan België
Op 13 en 14 april bracht mevrouw Clivetti,
Roemeens parlementslid, een bezoek aan
België in verband met de klacht die een
aantal Nederlandstaligen indienden bij de
Raad van Europa. Waarover gaat het
eigenlijk? Wat gebeurde er die dagen en
wat zijn de volgende stappen?
Op initiatief van Lode Van Oost, die toen
lid was van de Raad van Europa, dienden
op 1 oktober 2002 vijf Vlaamse politici uit
Brussel en de rand (Jan Beghin, Sven Gatz,
Jean-Pierre Maeyens, Herman Mosselmans
en Michiel Vandenbussche) formeel een
klacht in bij de Raad van Europa. Nadien
sloten zich daar nog een 30-tal andere
politici bij aan. Met hun klacht wilden zij
de taaltoestand in de Brusselse ziekenhuizen aanklagen en vroegen ze de bestaande
wetgeving correct te laten toepassen.
Eens de klacht ontvankelijk is verklaard,
wordt die toegekend aan een commissie
van de Raad van Europa die een rapporteur
aanstelt om het dossier te bestuderen, de
nodige contacten te leggen en een ontwerp van rapport aan de commissievergadering voor te stellen.
De Raad van Europa kende het dossier toe
aan de Commissie Juridische Zaken en
Mensenrechten. Boris Cilevics uit Letland
werd aangeduid als rapporteur. Op 10
september 2003 bracht hij een kort bezoek
aan België, waarvan vooral de undercoverreportage van VRT en de verklaringen van
minister Demotte, die voor het eerst het
probleem erkende, zijn blijven hangen. Op
30 oktober 2003 bracht Cilevics zijn
rapport naar voren. In dit rapport maakt
hij een evenwichtige analyse van de
situatie. Hij erkent niet enkel het principiële
recht van Nederlandstaligen uit Brussel en
de rand rond Brussel om in het Nederlands
geholpen te worden in Brusselse ziekenhuizen, de rapporteur wijst ook op de
nodige mentaliteitswijzigingen op het
terrein om ook in de feiten dit recht te
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waarborgen. Volgens Cilevics is de petitie
gegrond. Hij beseft dat het heel delicaat
is om als buitenstaander de les te spellen
in zeer complexe compromissen. Zijn
besluit is dat het niet om een juridisch
vraagstuk gaat, vermits de wetgeving
voorhanden is, maar om het toepassen van
sociale rechten.
En zo wordt het probleem doorgeschoven
naar de Commissie Sociale Zaken van de
Raad van Europa die, na een vrij lange
procedure, mevrouw Clivetti aanstelt als
rapporteur. Intussen hebben enkele
Franstaligen ook een klacht ingediend in
verband met het preventief borstonderzoek dat de provincie Vlaams-Brabant
organiseert voor vrouwen boven de 50
jaar. Zij beweren uitgesloten te worden
omdat de uitnodiging enkel in het Nederlands verstuurd wordt. De Commissie
Sociale Zaken besluit de twee klachten
tegelijk te laten behandelen door dezelfde
rapporteur.
Het is in die context dat mevrouw Clivetti
in april haar bezoek aan Brussel bracht en
met verscheidene betrokkenen sprak, zoals
de indieners van de twee klachten en de
vertegenwoordigers van de Brusselse
ziekenhuizen. Ze bezocht ook enkele
ziekenhuizen. De Vlaamse vertegenwoordigers benadrukten nogmaals dat ze geen
wetswijzigingen vragen, maar dat er effectief en met respect met Nederlandstalige
patiënten omgegaan wordt. Daags na haar
bezoek verscheen in Le Soir een interview
met mevrouw Clivetti, waarin ze meer oog
bleek te hebben voor de Franstalige
verzuchtingen dan voor de Nederlandstalige. Haar grootste bezwaar is het kleine
aantal klachten dat formeel ingediend
werd (wat eigenlijk ook voor de Franstaligen het geval is). Tegen half mei zullen de
Vlaamse politici in een brief hun bezorgdheid uiten over de uitgangspunten van het
artikel en mevrouw Clivetti bijkomende

informatie bezorgen. De Nederlandstalige
politici hebben ook reeds informeel
contact opgenomen met Clivetti, die zich
intussen een beetje van het artikel distantieert. Bovendien proberen ze een ofﬁcieel
klachtenpunt te organiseren, wat momenteel nog niet gelukt is wegens te zware
administratieve procedures.
Wat staat er nog te gebeuren? Nagenoeg
iedere Vlaming uit Brussel en de rand is al
in contact gekomen met deze problematiek. De indieners blijven verder ijveren
voor een echte oplossing. Contacten,
zowel met de Vlaamse overheid als met de
rapporteur, staan op het programma.
Mevrouw Clivetti zal in de komende weken
waarschijnlijk een eerste versie van haar
rapport voorstellen aan de commissie
Sociale Zaken van de Raad van Europa, die
het dan zal bespreken, amenderen of
bijkomende acties zal vragen. Eens het
rapport in de commissie goedgekeurd is,
gaat het naar de voltallige Raad van
Europa, waar dan een deﬁnitieve versie
gestemd wordt. Deze procedure kan nog
lang duren als er zich veel discussies
voordoen of relatief snel afgehandeld
worden als iedereen snel akkoord raakt,
wat weinig waarschijnlijk is. De Nederlandstaligen willen vooral dat de zaken op
het terrein wijzigen. Dat blijft de prioriteit in dit dossier.
Herman Mosselmans
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Gaasbeek speelt
23 en 24 juli, 30 en 31 juli - 14u tot 20u - Kasteel van Gaasbeek
Het Bruegelproject nodigt uit tot een doorlopende creatieve
speelruimte in de unieke site van het Kasteel van Gaasbeek.
Kinderen kiezen volgens leeftijdsgroep voor de meest diverse
activiteiten: dansen, vertellen, theaterimprovisaties, kostuumontwerpen, koken, circusspelen, bellenblazen, Bruegelspelen…
Te veel om op te noemen. Dat alles gebeurt in kleine doegroepjes onder een attente en pittige begeleiding. Ieder uur
kan gewisseld worden. Pik dus gerust in in de loop van de
namiddag of maak een nieuwe keuze! Een veelzijdig en creatief
samenspel. Met het kasteel zelf in de hoofdrol, want meerdere
workshops vinden plaats binnen de muren en in de verborgen
kamers van het kasteel. Wie weet ben je wel te verleiden tot
een hofdans in de ridderzaal?
> Bij het Speelgoedmuseum van Mechelen staat het schilderij
‘De Kinderspelen’ van Pieter Bruegel centraal. Je stapt letterlijk
450 jaar terug in de tijd. En spelen maar: tollen, bikkelen,
blindemannetje, haasje over, sjoelbakken, kegelen, trou-madam,
krulbollen… Ontdek puur spelplezier uit vervlogen tijden.
> Danskant nodigt je uit tot Hofdans en Kinderdans., in workshops
voor kleuters, kinderen, tieners… Al dansend andere landen, volkeren en gebruiken ontdekken van over de hele wereld.
> Meespeelcircus Hoetchatcha houdt kinderen en hun ouders
telkens een uur in de ban. Er zijn drie voorstellingen per namiddag. In die leuke tent worden de rollen omgedraaid. Kinderen
zijn zowel artiesten, dieren, muzikanten als publiek. En de
echte artiesten tonen zich van hun gekste kant.
> Artforum en Kreakatau bieden in en rond het kasteel een
schat aan creatieve activiteiten volgens leeftijdsgroep, bijvoorbeeld Zwaarddans of Koninklijke hapjes voor 4- tot 7- jarigen,
hedendaagse hofmuziek voor 12- tot 16-jarigen, kostuumontwerp
voor 8- tot 12-jarigen, theaterimprovisaties en nog zo veel meer.
> En hoe kom je die verborgen kamers van het kasteel op het
spoor? De geridderde gidsen van de Schuimcentrale lokken je
heimelijk daarheen. En wie weet, kom je wel terecht in de ﬁjne
voetstappen van prinses Appelroosje die zich ergens in het
kasteel ophoudt. Misschien.

> Of voel jij er meer voor om erop uit te trekken in het prachtige kasteeldomein? Daarvoor staat de Gezinssportfederatie
klaar. Je vertrekt op exploratietocht op je eigen ritme; de
routes zijn aangepast voor jong en oud. Wat dacht je van een
tocht met sport- en spelopdrachten? Was prinses Appelroosje
niet verdwaald in het grote bos? Natuurlijk zijn er onderweg
verrassingen langs bochtige paadjes en fraaie dreven. Die houdt
Creﬁ voor jou in petto!
> Ergens onderweg ontmoet je misschien wel de mythische
steltenpersonages Neptunus met zijn wuivende vinnen, netfuik
en zeewiermantel of Lucifer, die het vuur aan de lont steekt
waar je het niet verwacht.
> Laat je verrassen door het fantasiespel van Theater Pronto
dat met de eenvoud zelve, nl. water, lucht en zeep, zijn fascinerend en ludiek programma presenteert.
> En natuurlijk mag ter afronding van de dag een swingend
slotmoment niet ontbreken. Van 18u tot 20u is het verzamelen
geblazen op het voorplein voor het kasteel. Danskant troont
jong en oud mee bij het dansen. Wie kan weerstaan aan de
meeslepende muziek van het eeuwig jong ’t Kliekske? Zij blijven
onmisbaar voor de vlam in de pijp zodra de grootste zomerhitte
is gaan liggen.
Waar? Kasteeldomein van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750
Gaasbeek-Lennik, www.kasteelvangaasbeek.be
Wanneer? zaterdag 23 en zondag 24 juli, zaterdag 30 en zondag
31 juli doorlopend van 14u tot 20u.
Toegang: inclusief bezoek kasteelmuseum: gratis (tot 7 jaar), 1
euro (tot 12 jaar), 6 euro (volwassenen), leden Gezinsbond:
gratis (tot 12 jaar), 4 euro (volwassenen)
Info: Bruegelproject, 02 454 87 53,
lies.van.weverberg@tijd.com
Gezinsbond, secretariaat gewest Asse-Halle-Vilvoorde,
02 461 16 46, gezinsbond@AHV.be
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RAND-NIEUWS
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Nederlands leren
Overzicht aanbod 2005-2006
Tijdens het schooljaar 2004-2005 volgden ongeveer 240 cursisten Nederlandse les bij vzw ‘de Rand’. Dat vraagt om een herhaling! Daarom vind je hieronder een overzicht van het aanbod
voor 2005-2006. Voor de gewone taallessen (niveau 1-3) werken
we samen met het CVO Tervuren-Hoeilaart en de GLTT. Anderstaligen die al vlot Nederlands spreken, maar nog wat oefening of
extra taaltips kunnen gebruiken, zijn welkom in de conversatiegroepen, die we zelf organiseren.
> GC de Kam, Wezembeek-Oppem
Niveau 1: maandag 19u25-22u05 of dinsdag 9u-11u40
Niveau 2: maandag 9u-11u40 of dinsdag 19u25-22u05
Conversatie: woensdag 19u30-21u30
Inschrijvingsavond: 5 september 2005
> GC de Lijsterbes, Kraainem
Niveau 1: dinsdag 9u-11u40 of donderdag
19u25-22u05
Niveau 2: dinsdag 19u25-22u05
Conversatie: maandag 19u30-21u30
Inschrijvingsavond: 6 september 2005
> GC de Moelie, Linkebeek
Niveau 1: dinsdag 18u45-22u
Niveau 3: dinsdag 18u45-22u en donderdag
18u45-22u
Inschrijvingsavond: 8 september 2005
> Nederlandstalige basisschool, Drogenbos
Niveau 1: maandag 18u45-22u
Niveau 2: donderdag 18u45-22u
Inschrijvingsavond: 12 september 2005
> GC de Zandloper, Wemmel
Conversatie (nieuw!): dinsdag 19u-21u
Inschrijvingsavond: 29 augustus 2005
Inschrijven kan tijdens de hierboven vermelde inschrijvingsavonden in elk gemeenschapscentrum. Kandidaat-cursisten die
al een beetje Nederlands spreken, kunnen die dag een test
aﬂeggen die bepaalt in welke groep ze terechtkomen. De inschrijvingsavonden beginnen telkens om 19 uur.
In Wemmel organiseren we in samenwerking met het Huis van
het Nederlands Vlaams-Brabant, het Audiovisueel Centrum van
Meise, CVO Taalleergangen van Strombeek-Bever, het Opleidingscentrum Merchtem en CBE Midden-Brabant een informatieen inschrijvingsdag. Zoek je in de buurt van Wemmel een
basiscursus Nederlands, kom dan zeker langs op 29 augustus
2005 tussen 9u30 en 11u30 of tussen 19u en 20u30.
Wie een folder met de lesdata en lesuren wil ontvangen of
gewoon meer informatie wil over de taallessen, kan een
e-mail sturen naar karen.stals@derand.be of telefoneren
naar 02 456 97 85.
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Taalstages voor kinderen
van 5 tot 7 jaar
In Wemmel, Sint-Genesius-Rode
en Linkebeek
Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar kunnen kinderen
van 5 tot 7 jaar spelenderwijs hun kennis van het Nederlands
oefenen of de eerste noties van de Nederlandse taal opdoen.
Voor de allerjongsten bieden we deze zomer in Wemmel, SintGenesius-Rode en Linkebeek een ‘taalbad’ aan. Een taalbad
betekent dat kinderen gedurende een week ondergedompeld
worden in het Nederlands. De hele dag doen ze allerlei leuke
activiteiten in het Nederlands, aangepast aan hun leeftijd en
onder begeleiding van ‘native speakers’ die daarvoor een speciﬁeke opleiding kregen.
Wie kan deelnemen?
Anderstalige kinderen van 5 tot 7 jaar die het Nederlands als tweede, derde of vierde taal gebruiken. De
kinderen hebben best al een kleine basiskennis Nederlands, maar dat is niet noodzakelijk.
Praktische info
Wanneer?
- Dinsdag 16 tot vrijdag 19 augustus 2005 in Wemmel
- Maandag 22 tot vrijdag 26 augustus 2005 in SintGenesius-Rode en Linkebeek
De stage start om 9u en duurt tot 16u. Er is opvang
mogelijk vanaf 8u30 tot 9u en van 16u tot 17u.
Inschrijven?
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 10 kinderen per
stage.
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 juni 2005 voor zover er nog
plaatsen vrij zijn.
Waar?
GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, tel. 02 456 97 87
GC de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67, 1640 Sint-Genesius-Rode,
tel. 02 381 14 51
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
tel. 02 380 77 51
Prijs?
- 16-19 augustus 2005 in Wemmel:
84 euro (kinderen die in Wemmel wonen of een tweede kind uit
hetzelfde gezin),
104 euro (kinderen die niet in Wemmel wonen).
- 22-26 augustus 2005 in Sint-Genesius-Rode en Linkebeek:
104 euro (kinderen die in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen of een tweede kind uit hetzelfde gezin),
130 euro (kinderen die niet in Sint-Genesius-Rode, Linkebeek of
Drogenbos wonen).

ACTIVITEITENKALENDER
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

JUNI
16

19u30

Quiltatelier

Patchen en quilten

de Moelie

21

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

28

14u

KBG

ledenvergadering + kofﬁetafel

de Moelie

KBG

Hobbyclub

de Moelie

KBG

Hobbyclub

de Moelie

Gezinsbond

Gezinsuitstap

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

de Moelie

JULI
5

13u30

AUGUSTUS
16

13u30

29
30

14u

SEPTEMBER
4

9u

Teek-It-Iezie / de Moelie

De Gordel

de Moelie

8

19u

de Moelie

Inschrijvingen taallessen Nederlands

de Moelie

16

18u

Gezinsbond

Spaghetti-avond

Gildenhuis

17

20u30

Festival van Vlaanderen

Roel Dieltiens (cello) Boccherini

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

VERENIGINGSNIEUWS
Moederverwendag in De Schakel
Meimaand is moederdagmaand. Een dag om onze
mama’s te vertellen
hoezeer we het apprecieren wat ze een heel jaar
voor ons doen. Een dag
om ze te tonen dat alles
wat ze doen echt niet
als normaal beschouwd
mag worden. En hoe
doen we dat: we maken
een schilderij of vouwen
een bloemetje. Soms
beschilderen we een
keukenschort of geven
we een ﬂesje kruidenolie. Genoeg ideeën dus.
Maar toch bedacht het
vijfde en zesde leerjaar dit jaar iets speciaals: een Moederverwendag!
De verrassing was top! De kinderen hadden alles verzwegen. De
mama’s wisten van niets. Ze werden schitterend verwend. Alle
voorbereidingswerken waren perfect verlopen en zo kon het
feest rond 13u15 starten met verse fruitsap en zelfgemaakte

hapjes. Aan de hand van
een ludiek toneel kwamen de moeders het
programma van hun
moederdag te weten. De
ogen begonnen te fonkelen, de voetjes begonnen te kriebelen. Letterlijk en ﬁguurlijk, want
de mama’s werden
opgewacht in een ruimte, verlicht met kaarsjes en op temperatuur gebracht met oosterse wierook en zachte muziek. Een
professionele voetenwassing en -massage kregen ze van hun
eigen kind. Dat hadden wij eerder die week geleerd van een
echte specialist. De rust kwam over de mama’s, hun hartslag
klopte op een perfect, zalig ritme. Nadien presenteerden we de
mama’s kofﬁe en vers gebak, een stukje live muziek en een
gezamenlijke dans. En als afsluiter: een roos met een dikke
zoen! Proﬁciat mama’s, jullie hebben dat verdiend.
Wie wil meegenieten van deze sfeerbeelden kan de foto’s
bekijken op de website van de school: www.gbsdeschakel.be
Ivan Coeckelbergh
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Programma 2005-2006
Wil je in 2005-2006 zeker enkele activiteiten meemaken? Voor een zitje op de nieuwe tribune
van de Moelie kan je vanaf nu terecht op het secretariaat. De seizoensbrochure van vzw ‘de
Rand’, met alle activiteiten in onze zes gemeenschapscentra, is beschikbaar vanaf 20 juni.
zondag 4 september ‘05
zaterdag 17 september ‘05

vrijdag 7 oktober ‘05
vrijdag 14 oktober ‘05
woensdag 19 oktober ‘05
zaterdag 22 oktober ‘05
dinsdag 8 november ‘05

25, 26, 27 november ‘05

woensdag 7 december ‘05
zaterdag 10 december ‘05
zaterdag 17 december ‘05
vrijdag 13 januari ‘06
dinsdag 17 januari ‘06

woensdag 25 januari ‘06
zaterdag 4 februari ‘06
woensdag 15 februari ‘06
dinsdag 21 februari ‘06

donderdag 23 februari ‘06
dinsdag 7 maart ‘06

vrijdag 17 maart ‘06

dinsdag 21 maart ‘06

zondag 23 april ‘06

vrijdag 28 april ‘06

De Gordel
Festival van Vlaanderen
Roel Dieltiens (cello) + ensemble - Boccherini-programma
tickets: 9 euro (abo), 12 euro (vvk), 12 euro (kassa)
Vernissage groepstentoonstelling ‘Wonen’
Yasmine - Vandaag, het morgen van gisteren
tickets: 12 euro (abo), 14 euro (vvk), 16 euro (kassa)
Theater Pronto - De bril van opa
tickets: 4 euro (abo), 5 euro (vvk), 6 euro (kassa)
Quiz CRL
Educatief Theater Antwerpen - Pestkop
(2de, 3de, 4de, 5de leerjaar)
tickets: 4 euro
Toneelvrienden - Wilde Havanna
tickets: 5 euro (abo), 6 euro (cjp en plus-3-pas),
7 euro (kassa)
Clown Rocky met een bezoek van de Sint
tickets: 4 euro (abo), 5 euro (vvk), 6 euro (kassa)
Eindejaarsreceptie CRL
Kerstconcert Sint-Ceciliakoor
tickets: 6 euro (abo), 7 euro (vvk), 8 euro (kassa)
Barbara Dex - Enjoy. A taste of Gospel
tickets: 14 euro (abo), 15 euro (vvk), 17 euro (kassa)
Theater Houtekop - Raya
(1ste, 2de, 3de leerjaar)
tickets: 4 euro
Poppentheater OEPS - De Toverdoos
tickets: 4 euro (abo), 5 euro (vvk), 6 euro (kassa)
Dansfreakz 2 (vrij dans podium)
tickets: 2 euro (vvk), 3 euro (kassa)
Filmvoorstelling
tickets: 4 euro (abo), 5 euro (vvk), 6 euro (kassa)
Casa Blanca - Madeleine
(5de, 6de leerjaar)
tickets: 4 euro
Wim Helsen - Bij mij zijt ge veilig
tickets: 9 euro (abo), 10 euro (vvk), 11 euro (kassa)
Vlinders en Co - Valentino
(1ste, 2de leerjaar)
tickets: 4 euro
Fototentoonstelling Hugo Casaer
Diep in Afrika. Een bijzondere interpretatie van
lichamelijke schoonheid
Theater ARTO - Roosjes ballon
(onthaalklas en 1ste kleuterklas)
tickets: 4 euro
Randacademie - Aperitiefconcert
Sint-Ceciliakoor en Orfeus Academie
tickets: 5 euro (abo), 6 euro (vvk), 7 euro (kassa)
Viering 25 jaar de Moelie
Bal met optreden van Les Truttes
tickets: 8 euro (abo), 10 euro (vvk), 12 euro (kassa)

Het secretariaat van GC de Moelie is gesloten
van 18 juli tot 7 augustus. Prettige vakantie!
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Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29
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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.

