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Vliegende start
De Gordel was een schitterende hoogdag
voor alle ﬁetsers en wandelaars. Er werden
25 kaarsjes uitgeblazen. Voor die gelegenheid brachten Vlaamse topartiesten in de
vier gordeltrefpunten een live concert.
De Gordel is achter de rug. Dat betekent
ook dat de vakantieperiode voorbij is en
dat het dagelijkse leven zijn gewone tred
hervat. Ook het verenigingsleven komt
opnieuw op gang. Zoals elk jaar gaan de
verenigingen er tijdens de maanden september en oktober stevig tegenaan. Alle
inlichtingen hierover vind je op de volgende bladzijden. Je vindt er ook een
overzicht van het hele seizoen 2005-2006
van gemeenschapscentrum de Moelie. De
podiumactiviteiten starten op zaterdag 17
september met het jaarlijks concert in het
kader van het Festival van Vlaanderen. Het
tweede weekend van oktober is er traditiegetrouw een opendeurdag met de groepstentoonstelling van amateur-kunstenaars
en van enkele verenigingen die creatief
werk tentoonstellen. Op 22 oktober zorgt
de Cultuurraad ervoor dat de quizliefhebbers aan hun trekken komen. Tijdig inschrijven hiervoor is raadzaam.
De laatste bijdrage in de reeks over het
ontstaan van Linkebeek handelde over
‘Homborch en Linkebeek dorp’. Daar komt
nu een aanvullende bijdrage bij over de
geleidelijke verkaveling en bebouwing van
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wat nu de woonwijk Homborch is, een deel
van Ukkel waarvan heel wat bewoners nog
vaak gericht zijn op Linkebeek.
In de gemeentelijke berichtgeving vind je
het verslag van de gemeenteraadszitting
van 20 juni met onder meer de goedkeuring
van de jaarlijkse subsidies aan verenigingen.
De lijst hiervan staat in de rubriek ‘Uit
goede bron’. Daarin verneem je ook wat
meer over de mogelijke oprichting van een
veevoederbedrijf in het Kleindal, wat in
deze buurt voor ongerustheid zorgt. Oudere
Linkebekenaren denken vaak met weemoed
terug aan de tijd dat er in het dorp nog tal
van boerderijen waren, maar de moderne
landbouw en vooral de moderne veeteelt
heeft vandaag ook vaak minder prettige
neveneffecten voor de directe buurt.
De uitvoering van een aantal openbare
werken wijst erop dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. De volgende
maanden komt er wellicht opnieuw wat
meer beweging in de meestal saaie en
futloze lokale politiek. Zo wordt het met
spanning uitkijken naar de rol die de
huidige burgemeester daarin nog zal
spelen. Een derde benoeming tot burgemeester lijkt steeds onwaarschijnlijker.
Hierover lichten we verderop in dit nummer
een tipje van de sluier op.
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Klaprozenweg komt met een klap terug
op de gemeenteraad
Gemeenteraad van 20 juni
> De gemeentelijke subsidies voor de
verenigingen werden dit jaar nog later aan
de gemeenteraad voorgelegd dan vorig
jaar. Deze toelagen aan sport- en jeugdverenigingen werden toen voor het eerst
toegekend op basis van hun ledenaantal.
Ook dit jaar was er daarover bij de sportclubs discussie en moest er gewacht
worden op het advies van de Sportraad. De
Franstalige scouts krijgen een uitzonderlijke subsidie van 1.000 euro voor de
deelname aan een humanitaire missie in
Burkina Faso. De volledige lijst van subsidies vind je in ‘Uit goede bron’ op blz. 6
> In februari besliste de gemeenteraad
het gratis vervoer van De Lijn voor jongeren beneden de 12 jaar op te zeggen en te
vervangen door een bijdragen van 50%
van de abonnementsprijs. De gemeente
zou instaan voor de terugbetaling van
deze korting. Maar op advies van De Lijn
wijzigt de gemeenteraad nu de procedure.
De aanvrager betaalt slechts 50%; de
overige 50% wordt door de vervoermaatschappij aan de gemeente gefactureerd.
> De verkavelingsvergunning voor de
‘Klaprozenweg’, gelegen aan het Kleindal,
werd in 1993 afgeleverd. Tien jaar later

vernietigde de Raad van State, na een
klacht van een paar omwonenden, deze
vergunning op grond van procedurefouten.
Het schepencollege schakelde in 2003
onmiddellijk een raadsman in om de
juridische gevolgen van deze vernietiging
te bestuderen en ook de verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de
verliesputten te bepalen. De oppositie is
van oordeel dat het toenmalige schepencollege blunderde bij de aﬂevering van de
verkavelings- en bouwvergunning door
akkoord te gaan met de aanleg van gewone verliesputten. Aangezien deze eigenlijk de rol van septische putten vervullen,
zorgden ze van bij het begin voor wateroverlast en geurhinder en moet de gemeente jaarlijks de putten laten ledigen.
“Mocht de schepen van Openbare Werken
daarover bij de deﬁnitieve oplevering van
de werken in het proces-verbaal opmerkingen hebben laten opnemen, dan stond de
gemeente een hele stap verder in het
bepalen van de verantwoordelijkheid”,
meent LK2000. De gemeenteraad gaat
akkoord met de beslissing om een rechtszaak aan te spannen tegen de verantwoordelijken van de verkaveling voor de slecht
uitgevoerde werken en ze te dwingen een
nieuwe verkavelingsvergunning in te

Op de achtergrond: de verkaveling van de Klaprozenweg.

dienen. De uitspraak van de Raad van
State heeft onder meer tot gevolg dat er
momenteel op de vrije kavels niet kan
gebouwd worden en dat de grond waarop
de verliesputten zijn ingeplant nog steeds
geen eigendom van de gemeente is. De
raadsleden van LK2000 onthouden zich bij
deze beslissing omdat “de gemeente een
proces gaat voeren voor een fout die ze
destijds duidelijk zelf maakte”.
In een volgend agendapunt stelt het
schepencollege voor een ontwerper aan te
stellen voor de aanleg van een kleine
waterzuiveringsinstallatie om het probleem met de verliesputten op te lossen.
De Vlaamse Milieumaatschappij gaf hierover haar principeakkoord voor subsidiëring in 2006. Volgens een eerste studie
zouden deze werken minstens 600.000
euro kosten. Ook hierover onthoudt
LK2000 zich.
> De gemeenteraad keurt eenparig de
rekening 2004 en de begroting 2005 van
de vzw’s Hoeve ‘t Holleken en Linkebeeksport goed.
De inkomsten van Hoeve ‘t Holleken zijn in
2004 met 20% gestegen door een verhoging van de tarieven voor de verhuur van
lokalen. In totaal goed voor ongeveer

In de Rodestraat blijft sluipverkeer voor gevaar zorgen.
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47.000 euro. De onderhouds- en personeelskosten bedragen ongeveer 35.000
euro, zodat de rekening 2004 afsluit met
een overschot van ongeveer 12.000 euro
en met een spaarpot van 52.000 euro uit
vorige dienstjaren.
De rekening van de vzw Linkebeeksport
sluit af met een verlies van ongeveer
5.900 euro, maar beschikt over een gecumuleerd overschot van 33.000 euro. De
grootste investering voor 2005 is de
aanleg van een kunstgrasterrein op een
van de bestaande tennisvelden. Kostprijs:
ongeveer 20.000 euro. Op vraag van
LK2000 deelt de schepen voor Sport mee
dat 214 families (598 personen) lidgeld
betaalden. Zij gebruiken het domein in de
Brouwerijstraat, voornamelijk om er te
tennissen. De oppositie betreurt dat
inwoners met kleine kinderen niet in de
speeltuin van het domein kunnen, terwijl
een belangrijk aantal niet-Linkebekenaren
in het domein tennissen. Volgens de
schepen kan dat wel op voorwaarde dat ze
jaarlijks een bijdrage van 75 euro voor het
hele gezin betalen. Hij belooft deze
opmerking aan de verantwoordelijken van
de vzw voor te leggen.
> Vervolgens moeten een aantal begrotingswijzigingen worden goedgekeurd. De
oppositie onthoudt zich omdat deze
wijzigingen worden doorgevoerd zonder de
rekening van vorig jaar te kennen.
Opmerkelijk zijn de cijfers van de politiezone. De gemeentelijke bijdrage wordt
voor de dienstjaren 2002 en 2003 verlaagd
met 185.000 euro. “Een goede zaak, maar
zal dat ook zo zijn voor 2004?”, wil de
oppositie weten. Ze heeft ook bedenkingen bij de bezoldigingen voor het politiepersoneel. Die werden dit jaar lager
begroot dan vorig jaar.
In de buitengewone begroting wordt
190.000 euro extra ingeschreven voor
verbeteringswerken aan het gemeentehuis,
170.000 euro meer als gemeentelijk
aandeel voor de bouw van een nieuw
politiegebouw in Rode en 100.000 meer
voor verbeteringswerken in de Perkstraat
waarvan het begin van de werken, volgens
de burgemeester, nog voor dit jaar is
gepland.
> De zitting vervolgt met een aantal
interpellaties en vragen van de oppositiegroep LK2000.
Een eerste reeks vragen gaat over het
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onderhoud en het in ere herstellen van
een aantal verloederde wandelwegen.
Vorig jaar al wou de oppositie van de
schepenen vernemen of zij de beloften,
die ze deden in een brief aan de LAHN
(Linkebeek actie voor natuur en heemkunde), zouden waarmaken. Het ging om
het herstellen van een aantal omgeploegde wandelpaden. Nu blijken het loze
beloften te zijn. In de praktijk komt er
niets van terecht. Na enig aandringen
geeft de burgemeester toe dat deze zaken
voor de meerderheid geen prioriteit zijn.
Hij bevestigt eveneens dat een deel van
de Kerkveldweg, tussen het Kleiveld en de
Lange Haagstraat, dat in 1998 door de
gemeenteraad werd afgeschaft, ofﬁcieel
nog steeds bestaat omdat de Bestendige
Deputatie niet akkoord ging met de
afschafﬁng. LK2000 vindt deze weg
belangrijk voor de veiligheid van de
voetgangers. Hij moet opnieuw worden
opengesteld.
De schepen voor Milieu en Ruimtelijke
Ordening belooft in het Wijnbrondal
houtschilfers te laten strooien om de drassige delen van de voetweg begaanbaar te
houden. Wat het Koekoekspad betreft,
moet ze toegeven dat er nog niets werd
gedaan voor de eventuele aanleg van een
houten ponton. De gemeentewerklieden
zullen de weg tussen het Herman Teirlinckhuis en de Alsembergsesteenweg
opnieuw begaanbaar maken.
In de Rodestraat blijft het sluipverkeer
voor gevaar zorgen, vooral tijdens de
ochtendspits. Aangezien de bewoners van
‘De Bocht’ niet geïsoleerd mogen worden,
lijkt een deﬁnitief verbod voor gemotoriseerd verkeer moeilijk haalbaar. Daarom
stelt LK2000 voor een nieuwe ﬁetsverbinding via bestaande landbouwwegen te
overwegen tussen het kruispunt van
Boesdael en Haldorp en de grens met Rode
en Alsemberg (nabij de Boesdaalhoeve).
Indien deze wegen berijdbaar worden
gemaakt voor het gewone ﬁetsverkeer, zou
dat een mooie ﬁetsverbinding zijn tussen
het Holleken en het centrum van Rode,
meent de oppositie die het schepencollege
vraagt dit voorstel te onderzoeken. De
burgemeester belooft dit aan het studiebureau, dat momenteel aan de opmaak van
het mobiliteitsplan werkt, te melden.
LK2000 heeft vervolgens vragen over het
probleem van ingroeiende boomwortels in
de Brouwerijstraat. Na de aanplanting van

bomen is er sinds 1998 regelmatig schade
aan de riolering. Tot nu toe werden alle
kosten van deze herstellingen door de
verzekeringsmaatschappij van de gemeente vergoed. Maar nu heeft de maatschappij
meegedeeld niet meer akkoord te gaan
met deze kosten en dreigt ze ermee de
reeds uitbetaalde vergoedingen van de
gemeente terug te eisen. “Hoe moet dat
met de nieuwe schadegevallen?”, wil de
oppositie weten. “We onderhandelen
momenteel met de verzekeringsmaatschappij en wachten hun antwoord af
vooraleer we een deﬁnitief standpunt in
nemen”, antwoordt de meerderheid.
In geheime zitting gaat de gemeenteraad
akkoord met de aanstelling van een
dertigtal studenten die tijdens de zomervakantie worden ingezet voor de speelpleinwerking. Er worden nog acht studenten aangesteld: drie voor administratief
werk; vijf voor het onderhoud van de
wegen.

Enkele foto’s bij ‘Linkebeek vroeger en nu. De
eigenaars in de wijk Homborch’.
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Linkebeek vroeger en nu
De eigenaars in de wijk Homborch 1840-1960
Bij de voorbereiding van het vorige artikel ‘Homborch en Linkebeek-Dorp’ heb ik heel wat inlichtingen
gekregen van Raf Meurisse uit Ukkel, van pater Bernard Van Dorpe S.J. en van de natuurgidsen Marion
Schuberth en Willy Defranc. Hoewel deze informatie niet over Linkebeek gaat, kan zij heel wat mensen
interesseren. Vandaar deze extra bijdrage over de wijk Homborch.
De gronden van de hoeve Homborch (door
Raf Meurisse)
- 1840 (begin van de kadastergegevens):
de familie Deklops-l’Abbé en Devillé,
een eigenaar uit Brussel, bezitten
eigendom op het Tombourg-veld in
Ukkel. Het is een eigendom van 30 ha,
12 ca en bestaat uit heidegrond, landbouwgrond, een nieuw gebouw, hooiland, waterpoel, molen, boomgaard,
land en hof.
- 1847: de bovenstaande eigenaar verkoopt 29 a, 90 ca, de Roze Molen, aan
Henricus Joseph Crokaert, landbouwer
en molenaar.
- 1867: de rest van de eigendom komt door
erfenis in het bezit van Jules Theodoor
Dillens de Villers Wilmont die in Rottendael
(Rattendaal in Sint-Pieters-Leeuw?) woont
en die op zijn beurt alles “verkoopt en
verdeelt” aan zijn familielid Henri, Victor,
Ghislain, Alexandre Villers de Comte.
- 1891: afbraak van een gebouw; door gift
en verdeling komt een gedeelte van de
eigendom, 28 ha 59 a 83 ca, aan JeanBaptist Crokaert-Nerinckx, landbouwer
in Ukkel.
- 1894: alles gaat naar Felix Crokaert,
landbouwer in Ukkel, en vermoedelijk
een zoon van Jean-Baptist, die het
levenslang vruchtgebruik krijgt. Een
gedeelte van nogmaals 29,90 a nabij de
Roze Molen wordt verkocht aan Henri
Crokaert, hierboven vernoemd.
- 1895: de volledige resterende eigendom,
27 ha 7 a 50 ca, gaat naar Edouard
Crokaert-Crokaert, een brouwer uit
Brussel, die alles verder verkoopt aan de
familie Mullien-Dewez.
- 1900: de familie Mullien-Dewez legt de
Godshuizenlaan aan en verkoopt een
aantal eigendommen, elk van 10 a tot 20
a, langs deze laan. Het gaat om de huisnummers 156, 160, 162, 164, 166, 168,
170, allemaal buitenverblijven, vermits er
geen bewoners geregistreerd zijn.
- In 1915 zijn de volgende nummers
bebouwd: 156, 158, 158a, 160, 162,

164, 166, 168; verder 186, 188, 206,
210, 212, 214, 216, 218, 220, 226.
In 1902 wordt de Lindenlaan aangelegd
en in 1910 werden de huizen 24, 30, 40
gebouwd.
In 1930 zijn dat de onpare nummers: 9,
25, 31, 35, 45, 49, 55, 63, 65, 67, 71, 75,
79, 83, 85
en de pare nummers: 10, 24, 30, 40, 44,
50, 54, 60, 64, 66, 68, 70, 72.
De rest van de eigendom werd o.m.
verkocht aan de ‘Ukkelse Maatschappij
voor Huisvesting’ (Cobralo), die er een
sociale wijk bouwt met een gemeenschappelijke verwarmingstoren. Zie ook
(R. Meurisse e.a., Ontdek Ukkel, R.
Meurisse, Ukkel, 1985, blz. 64).
(Opmerking: kadastergegevens kunnen
kleine fouten bevatten. Zo kunnen de
oppervlakten van meting tot meting met
10% verschillen. Ook de namen kunnen
foutief of onduidelijk opgetekend zijn:
Devillé = de Villers, Mullien = Mallien,
enzovoort. Het nummer 186 blijkt uit andere
gegevens reeds gebouwd te zijn vòòr 1900.)
Na de hoeve Homborch (dankzij pater
Van Dorpe)
In 1928 wordt, door de erfgenamen Mallien,
1 ha 2 a 80 ca (Ukkel sectie F nrs 217c+t+v)
met een huis erop, gelegen in de Godshuizenlaan 186, van 2 a 10 ca en een serre van
0,80 a verkocht aan de Jezuïeten van het
‘Collège Saint-Jean-Berchmans ASBL’,
Ursulinenstraat 4 in Brussel. In de koopakte, verleden voor notaris Taymans (Brussel) op 4 juni 1928, wordt vermeld dat deze
gronden oorspronkelijk toebehoorden aan
Felix Crockaert volgens een akte van
notaris Morren (Brussel) op 30 mei 1866.
Deze Felix Crockaert verkocht ze aan het
echtpaar Eugène Lalieux-Crépin voor
notaris Lots (Ukkel) op 22 augustus 1893
(mogelijk hebben zij de huidige villa oorspronkelijk ‘Villa Les Peupliers’ genoemd
- laten bouwen en de hoeve Homborch
laten afbreken). Op de verkoopsafﬁche (uit

1936) van een naburig landgoed in de
Godshuizenlaan staat ‘Commune d’Uccle,
lieu-dit Oplinkebeek’! De Jezuïeten verkavelen en verkopen in 1958 hun domein om
er de veranderingen aan het Sint-JanBerchmanscollege in Brussel mee te bekostigen. Het archief van de Vlaamse Jezuïeten
bezit de verkoopakte niet. Maar pater
Cauwe, rector van het voornoemd college,
schrijft op 15 juni 1956: ”...de kopers zijn
de heer J.L. Bandin ... uit Strombeek-Bever
en de heer Lode Claes, oud-medewerker aan
de Linie. Deze heren zijn schoonbroers en
hebben besloten de villa te slopen en het
goed onder elkaar te verdelen”. Of deze
heren de uiteindelijke kopers geweest zijn,
laten we in het midden, maar de villa staat
er nog altijd...
De verwarmingstoren van Cobralo (via de
natuurgidsen)
“Het gemeenschappelijk verwarmingssysteem werd in de herfst van 1954 in
gang gestoken met vier verwarmingsketels
van elk 500 calorieën die op zware olie
werkten. Het was toen revolutionair en
een paar Aziatische delegaties kwamen er
op bezoek. Het ondergrondse buizennet
was 13 km lang (de verst gelegen woning
stond op 650 m afstand van de centrale)
en bedeelde 329 huizen. Begin jaren ‘90
werden er meer en meer ondergrondse
lekken vastgesteld en liep het beheer
hiervan uit de hand. In 1993 werd een
prijsofferte opgevraagd voor het installeren van afzonderlijke verwarmingsketels
in de woningen en sedert 1996 werd het
nieuwe systeem opgestart door de ﬁrma
Renovabulex met een soort omniumverzekering. Dit houdt in dat de ketels om de
tien jaar worden vervangen. De grote
ketels werden uit de toren verwijderd. Er
kwamen bureaus in de plaats. Het expansievat is gebleven. Op de toren van 30 m
staat een antenne van Proximus.”
Alex Geysels
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Uit goede bron
Subsidies 2005
Voor jeugd- en sportverenigingen gebeurt de toekenning op
basis van het aantal ingeschreven leden.
1) Jeugdverenigingen: 4.000 euro
- Chiro Sjoen: 643 euro
- Guides et scouts catholiques: 2.357 euro
- Uitzonderlijke toelage Guides et scouts: 1.000 euro
2) Sportverenigingen: 2.825 euro
- KHVCL (voetbalclub): 713 euro
- Linkebeek Hockeyclub: 1.259 euro
- Judoclub: 367 euro
- Uitzonderlijke toelage Judoclub: 250 euro
- Peter Pan Football: 236 euro
3) Ontspanning en cultuur: 3.125 euro
- Sint-Sebastiaanskoor (Franstalig): 150 euro
- Sint-Ceciliakoor (Nederlandstalig): 250 euro
- Choeur de la vallée (Franstalig): 200 euro
- Choeur A Piu Voci (Franstalig): 150 euro
- Orchestre de Linkebeek ’Camerata’: 350 euro
- Toneelvrienden: 100 euro
- PAC: 150 euro
- Sociaal-culturele raad: 150 euro
- Linkebeeks Archief: 250 euro
- Kristelijke Bond van Gepensioneerden: 250 euro
- Gepensioneerden ‘Vie Montante’: 125 euro
- Petanqueclub voor senioren: 100 euro
- Aigle Royal: 100 euro
- Ludotheek: 800 euro
4) Sociale verenigingen: 1.400 euro
- Ziekenzorg: 125 euro
- ‘Le Relais’: 125 euro
- KAV: 125 euro
- KWB: 125 euro
- Gezinsbond: 125 euro
- Ligue des familles: 125 euro
- La Maison: 200 euro
- Actie 11.11.11: 125 euro
- Club de tricot: 100 euro
- Bloedgevers: 250 euro
5) Bibliothèque des jeunes: 1.250 euro
6) Nationale Strijdersbond: 125 euro
Voor de uitzonderlijke toelage van 100 euro diende de Franstalige scoutsgroep een uitgebreid dossier in. Dertien leden van de
groep namen in juli deel aan een internationaal project in
Burkina Faso. Daar werkten een tachtigtal jongeren gedurende
twee weken mee aan de herbebossing, het vernieuwen van een
school en de verdeling van school- en medisch materiaal.
Daarna reisden zij gedurende een week rond om het land beter
te leren kennen. De Judoclub ontving een extra toelage voor de
organisatie van de Brabantse kampioenschappen vorig jaar.
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Wandelwegen
Voor de vakantie bracht de oppositie tijdens de gemeenteraad
voor de zoveelste keer de slechte staat van de wandelwegen ter
sprake. Het is duidelijk dat er in dat verband een politiek wordt
gevoerd van veel beloven en weinig geven. Het schepencollege
schreef vorig jaar een paar landbouwers aan om omgeploegde
landwegen opnieuw begaanbaar te maken, maar nu blijkt daar
niets van in huis te komen en verklaart de burgemeester doodleuk dat dit geen prioriteit is voor het gemeentebestuur.
De milieuschepen beloofde in juni het Wijnbrondal beter begaanbaar te maken door het aanbrengen van gehakseld hout. Op
het Koekoekspad zouden snoeiwerken uitgevoerd worden. Dat
allemaal omdat er van het beloofde onderhoud na de overstroming van 2002 niets in huis was gekomen. Begin september
lagen er in het Wijnbrondal stukken van betonnen platen om de
doorgang tot aan de trapjes naar de Villalaan te waarborgen;
het Koekoekspad ligt er nog steeds verwaarloosd bij.
Bijzonder spijtig is de verwijdering van het paneel van het
Wijnbronbeekwandelpad dat achter de kerkhofmuur aan de kerk
stond. Deze mooie wandeling werd door de vereniging ‘Opbouwwerk Haviland’ enkele jaren geleden bewegwijzerd en opgenomen in een toeristische publicatie van de provincie Vlaams
Brabant. Van bij het begin waren de zeshoekige Nederlandstalige bordjes een doorn in het oog van het Franstalige schepencollege. Een schepen dreigde er zelfs mee de bordjes te laten
wegnemen. Gelukkig werd dit dreigement niet uitgevoerd. Nog
niet zo lang geleden plaatste ‘Opbouwwerk Haviland’ een mooi
bord om de aandacht van wandelaars op deze wandeling te
vestigen. In volle komkommertijd liet mevrouw de dienstdoende
burgemeester het paneel toch wegnemen. Zij voelde zich
wellicht gesteund door de kerkfabriek, die het schepencollege
op 18 juni een boze brief schreef met de vraag wie het aangedurfd had dit paneel zonder hun toelating op hun eigendom te
plaatsen. De leden van de kerkfabriek wilden wel ‘hun inschikkelijkheid tonen en het paneel toelaten, maar dan wel op een
andere plaats’. De schepen - tevens provincieraadslid - zag
echter haar kans schoon en liet de plaat dus verwijderen,
waarmee zij wellicht haar belangrijkste bestuursdaad als interim-burgemeester stelde. Uiteraard hadden Opbouwwerk Haviland of de provinciale toeristische diensten de kerkfabriek
hierover moeten contacteren om hun toelating te vragen.
Misschien gebeurde dat via het gemeentebestuur en werd deze
zaak daar netjes onder de mat geveegd?
Inbraak
In de nacht van 19 op 20 juni werd er op stoutmoedige wijze in
het gemeentehuis ingebroken. Via een klein raam kon een inbreker zijn vermoedelijke collega’s het gemeentehuis binnenloodsen, waar ze met snijbranders de brandkoffers van de Dienst
Bevolking en de gemeenteontvanger openmaakten en met een
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Spring Eruit
Familiehappening
Vakantiegenoegens
2 oktober - Provinciaal
Domein Huizingen

Mevrouw Collet, dienstdoend burgemeester, liet het bordje van het wandelpad ‘Wijnbronbeek’ weghalen
wegens in het Nederlands.

deel van de inhoud aan de haal gingen.
Een kleinere, ingebouwde muurkluis werd
met een slijpschijf uit de muur gehaald en
meegenomen. Er verdwenen elektronische
identiteitskaarten, blanco rijbewijzen en
verblijfsvergunningen, paspoorten, maaltijdcheques, sleutels, allerlei stempels en
een geldsom. De drie nieuwe koffers en
het vervangen van allerlei sloten kosten
de gemeente ongeveer 6.000 euro. Het is
verwonderlijk dat niemand iets gezien of
gehoord zou hebben, want een slijpschijf
maakt nogal wat lawaai.
Menzo
De burgemeester zal wel de laatste geweest
zijn die iets van de inbraak opgemerkt
heeft, want volgens een artikel in het
julinummer van het maandblad Menzo
woont de Linkebeekse burgemeester al
enkele jaren niet meer in zijn eigen gemeente. De journalist beschikt over gegevens waaruit blijkt dat hij na zijn tweede
huwelijk enkele jaren met vrouw en kinderen in Strombeek-Bever woonde en sinds
kort naar Tervuren verhuisde. Daarmee
wordt een hardnekkig gerucht, waarover in
Linkebeek in alle talen gezwegen wordt,
opgerakeld. Deze nieuwe getuigenis is van
belang, zeker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Kleindal
De wijk Kleindal (Op-Linkebeek) komt de
laatste tijd regelmatig in de gemeentelijke
actualiteit. Problemen met overlopende
verliesputten ergeren al geruime tijd de
omwonenden. Zij zijn de geurhinder en de
smurrie beu. De vernietiging van de
verkavelingsvergunning van de Klaprozenweg door de Raad van State brengt de
mensen die er al wonen niet onmiddellijk
in de problemen, maar het moet niet leuk
zijn in een verkaveling te wonen die
momenteel juridisch niet meer bestaat.
Erger is het voor de twee eigenaars van

een bouwgrond die hun bouwplannen
alvast voor een tijd kunnen vergeten, want
de regularisatie van dit administratief en
juridisch kluwen zal niet snel ontrafeld
zijn. Begin mei van dit jaar prijkte in hun
buurt, aan de grens met Ukkel Verrewinkel, een aanplakbiljet met een milieuaanvraag voor de oprichting van een landbouwbedrijf. Er is dus leven in de brouwerij
in deze fraaie buurt van Linkebeek.
De mogelijke oprichting van een landbouwbedrijf heeft onmiddellijk voor veel
protest gezorgd. Negen individuele en een
collectief bezwaarschrift met ongeveer
1.200 handtekeningen werden ingediend.
De milieuaanvraag, die in dit geval de
bouwaanvraag voorafgaat, betreft de
oprichting van een veeteeltinrichting op
een perceel dat gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Merkwaardig in dit dossier is zeker dat de
aanvrager, een landbouwer die in Limburg
een bedrijf runt, geen eigenaar van de
grond is, maar dat de eigenaar, de zaakvoerder van de nabijgelegen Perckhoeve,
hem het recht verleende voor het exploiteren van een landbouwbedrijf met bijhorende woning. De veestapel zou bestaan
uit ongeveer 250 schapen, 80 runderen en
15 paarden.
De tegenstanders spreken van een aantasting van een groene zone en van het
residentieel karakter van de wijk, wijzen
op de geur- en lawaaihinder die er zal
ontstaan door onder meer de mestverwerking en het transport. Het openbaar
onderzoek moest alvast worden overgedaan, omdat onbekenden de aanplakking
hadden weggenomen. Hierdoor krijgt het
schepencollege wat meer respijt om in dit
dossier een beslissing te nemen. De
milieudienst van Haviland bracht al een
advies uit en er werd een raadsman aangezocht om deze zaak juridisch op te volgen.
Wordt vervolgd.

Op zondag 2 oktober moet je van 10u tot
18u beslist deelnemen aan ‘Spring Eruit’, de
familiehappening van Vakantiegenoegens
in het provinciaal domein van Huizingen.
Je wordt er verwelkomd door de dierenmascottes van Clown Rocky. Het wordt een echt
kinderfeest! Maar ook de volwassenen
kunnen er hun hartje ophalen!
Een greep uit het programma. Er is vooreerst de unieke vernieuwde speeltuin van
het domein. En Clown Rocky voert drie keer
voor jong en oud zijn Kriebelshow op met
leuke spelletjes, vrolijke liedjes, ‘coole’
goochelacts en veel muziek. Je kan samen
gekke gezichten trekken in de spiegeltent,
waar ook diverse proeverijen van streekgerechten zijn. Of je gaat op stap naar de
rots- en blindentuin, of met een gids mee
voor een natuurwandeling. Je spoort mee
met het treintje door het domein. Er is de
sprookjeswandeling, het springkasteel of de
kinderen krijgen een leuk snoetje in de
schminkstand, zij racen rond met de
elektrocars en kunnen bootje varen op de
vijver van het domein. En je laat je conditie
testen bij CM-FIT. Tussenin zorgt volksmuziekgroep Bar’choc ook voor de nodige
ambiance. Een dag om niet te missen dus!
De toegang tot het domein is gratis. Je
betaalt enkel een deelnameprijs van 3 euro
voor het volledige animatiepakket. Nietleden van Vakantiegenoegens betalen 5
euro. Kinderen onder de 3 jaar betalen niets.
‘Spring Eruit’ is een organisatie van Vakantiegenoegens Vlaams-Brabant waarop
iedereen van harte welkom is.
Info: 02 508 89 11 of
www.vakantiegenoegens.be
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“Tentenkamp blijft hoogtepunt
van het jaar”
Chiro Sjoen groeit en bloeit
Nog enkele uren en de vrachtwagen met kampmateriaal van chiro Sjoen vertrekt naar Eprave, niet ver
van de Grotten van Han en Rochefort. De leiding van chiro Sjoen is druk in de weer met het opladen van
het kampmateriaal op de vrachtwagen. Toch maken de dames en heren van de leiding een uurtje vrij om
aan onze redactie uit te leggen waar chiro Sjoen voor staat en wat hen drijft om zich actief in te zetten
voor de chiro in Linkebeek.
Tropische temperaturen doen een vijftal
leiders daags voor de voorpost van het
tentenkamp op 15 juli even schuilen onder
de enige boom op het speelplein achter de
chirolokalen. De sfeer is gemoedelijk.
“Stress? Dat valt goed mee”, vertelt aspirantenleider Bart Aelvoet (21) uit Linkebeek.
“Vandaag sleuren we onze tenten, koffers en
al het andere kampmateriaal uit onze
lokalen om ze straks op de vrachtwagen te
laden. Gelukkig zijn er genoeg leiders en
leidsters aanwezig om de klus te klaren. Nu
blazen we even uit. Hoofdleiders Bruno
Cosijns (21) en Janik De Goÿ (21) zijn T-shirts
ophalen voor de leden. Zodra ze terug zijn,
gaan we terug aan de slag”, verzekert Bart.
“Hoe ik bij de chiro terecht ben gekomen? Ik
ben al zestien jaar lid van de chiro in
Linkebeek. Hier heb ik mijn vriendenkring.
Tijdens het jaar zorgen zestien leiders en
leidsters ervoor dat onze 65 leden zich elke
week amuseren. Maar het hoogtepunt van
het jaar blijft natuurlijk het tiendaagse
tentenkamp. Ik heb in al die jaren op één na
alle kampen meegemaakt. Dit jaar gaan we
naar Eprave. Voor de aspiranten (16 tot 17
jaar) wordt het kamp avontuurlijk ingekleed

met onder andere een tweedaagse trektocht”, vertelt de student regentaat Lichamelijke Opvoeding. Ook leider Jonas De
Bruycker (19) van de toppers (13 tot 14 jaar)
kijkt uit naar het kamp. “Ik ben al veertien
jaar bij chiro Sjoen en ik hoop nog een tijd
te blijven, want de chiro is voor mij ontspanning. Zeker na een drukke werkweek. Ik werk
momenteel als elektricien. In september ga
ik terug studeren”, blikt Jonas vooruit. Hij
woont momenteel in Lembeek, maar heeft
voordien vijftien jaar in Linkebeek gewoond.
Vandaar dat hij nog altijd actief is in de
chiro van Linkebeek. Ook voor de leider van
de rakkers, Jan De Sauter (22), eveneens al
zestien jaar actief in de chiro, is de jeugdbeweging een leuk tijdverdrijf. “Een zondag
zou nooit hetzelfde zijn zonder de chiro.
Chiro Sjoen is in feite een grote vriendenkring waarmee we leuke activiteiten organiseren”, vertelt Jan.
Gemengde groep
Voor Ilse Rillaert, 18 jaar, studente sociologie uit Eigenbrakel en leidster van de
rakkers (10 tot 12 jaar) is de chiro van
Linkebeek een logische stap in haar leven

De leiding van Chiro Sjoen is klaar voor alweer een geslaagd kamp, zoals bleek.
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als jeugdleidster. Ilse Rillaert: “Samen met
mijn zus Evy Rillaert zat ik in de scouts van
Beersel. Zij is zeven jaar geleden overgestapt naar de chiro van Linkebeek. Toen
bestond hier enkel nog de jongenschiro.
Twintig jaar geleden was er naast de
jongensgroep Sjoen ook nog een meisjesgroep. Die heette Hitomi, maar ging in de
loop der jaren ter ziele. De jongensgroep
Sjoen is blijven bestaan en had zeven jaar
geleden nog een dertigtal leden, inclusief
leiding. Mede onder impuls van mijn zus
Evy en enkele enthousiaste nieuwe leiders
en leidsters werden in de chirogroep Sjoen
zeven jaar geleden ook meisjes toegelaten.
Ook ik was wat uitgekeken op de gescheiden jeugdwerking en maakte eveneens de
overstap naar chiro Sjoen. De verandering
van een jongenswerking naar een gemengde werking deed de chirogroep in Linkebeek
blijkbaar deugd, want het ledenaantal ging
de laatste zeven jaar spectaculair omhoog.
Nu zijn er 65 leden plus 16 leiders en
leidsters”, zegt Ilse trots.
De kinderen die naar chiro Sjoen komen,
zijn vooral afkomstig van de gemeentelijke
Nederlandstalige Basisschool van Linke-
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beek. Elk jaar organiseert chiro Sjoen een haantjeskermis in het
eerste weekend van februari en de leden gaan ook één tot twee
keer per jaar op weekend.

Filmprogramma voor het najaar
Videoclub Zennevallei

Joris Herpol

Ook de videoclub herneemt haar activiteiten. Wij vergaderen elke
eerste dinsdag van de maand (behalve tijdens schoolvakanties)
om 20u in de Moelie. Het programma ligt vast tot het einde van

Over het chirokamp

Na een jaar uitkijken, was het weer zover: het kamp! Op 20 juli
vertrokken we naar het hete zand in de vallei der koningen. Erg
heet was het wel niet toen we toekwamen, maar dat heeft de
pret niet bedorven. Gedurende de eerste vijf dagen hebben we
gespeeld, gemikt, was het aspidag, gegeten,… (het eten werd
gemaakt door Mieke, Jess, Chelsey, Eric, Mark, Daisy, Karoline,
Pieter, Sonia, Sandra & Brikje, bedankt hiervoor). En op maandag
was het dan zover: de rest van onze groep werd vervolledigd door
de jefkes. Ondertussen waren we al in de helft van het kamp en
moesten we nog op tweedaagse vertrekken en een kampvuur
bouwen. Tweedaagse (en driedaagse voor de aspi’s) was ‘de max’,
we zijn allemaal vetrokken met onze rugzak op de rug richting…
een onbekende bestemming. Na uren stappen, kwamen we
eindelijk aan waar we moesten zijn en maakten we onze ‘sauciskes’ op ons kampvuurke. De volgende dag weer vroeg uit de veren
en wijle weer op wandel, terug naar de kampplaats. Ondertussen
zijn de jefkes die dag op dagtocht gegaan naar de grotten van
Han. De volgende dag kwamen de aspi’s terug van hun vermoeiende driedaagse. Zij hebben de zee gezien en Gent ‘bezocht’.
De voorlaatste dag was het opruimen geblazen en een kampvuur
bouwen. Iedereen keek er naar uit, maar het mocht niet zijn. De
weergoden hadden hun meest gevulde wolken op ons afgestuurd
en de regen viel juist boven ons hoofd naar beneden. Daar ging
ons chic kampvuur. Die nacht hebben de weergoden de hemelsluizen nog helemaal opengezet, waardoor onze tenten onderliepen
(gelukkig was het de laatste nacht). De volgende dag hebben we
ons boeltje gepakt en vertrokken we terug richting Linkebeek
city. Dat was het einde van ons kamp. We zullen het niet snel
vergeten!
Op 25 september gaan we opnieuw van start. Iedereen is welkom!
Maria Depuydt, oud-inwoonster van
Linkebeek, werd onlangs 104 jaar.
Zij is beter gekend als de huishoudster van pastoor Frans Simon.
Beiden verblijven in een rusthuis:
Maria in Lichtervelde en Frans in
Ninove. Op tweede kerstdag hoopt
onze vroegere pastoor zijn gouden
priesterjubileum te vieren in Negenmanneke, zijn laatste parochie.

het jaar. Op 4 oktober hebben we een ‘begeleider’ op bezoek, die
ons wat zal bijbrengen om onze ﬁlmpjes beter af te werken. Op 8
november is er vrije projectie: elk lid mag dan in afwerking zijnde
ﬁlmpjes meebrengen om te laten zien. Op 6 december is het
themawedstrijd. Dit jaar hebben we voor een verﬁlmd lied gekozen. Ieder lid mag met een of verschillende ﬁlms deelnemen.
Op 6 september hebben we al de afgewerkte ﬁlmpjes van de
clubuitstap op 29 mei naar Lier te zien gekregen. Onder leiding van
Rudolf Van Loey trokken we door zijn geboortestad op zoek naar de
meest fotograﬁsche hoekjes (zie foto). Zoals onze leden in het
verleden al bewezen hebben, zijn ze er ook ditmaal in geslaagd om
die beelden tot mooi afgewerkte ﬁlmpjes te verwerken.
Het hoogtepunt voor amateurﬁlmers dit jaar is het UNICA
ﬁlmfestival in Blankenberge. Elk jaar staat één van de bij UNICA
aangesloten landen in voor de organisatie. UNICA staat voor
Union Internationale du Cinéma non-professionnel, een onderafdeling van de UNESCO. Dit jaar komt die eer toe aan België.
Van 10 tot 18 september ligt de organisatie in handen van de
afdeling Film van het Centrum voor Beeldexpressie. Dat is de
overkoepelende organisatie van Vlaamse amateurfotografen en
-cineasten. Gedurende een hele week meten in het Casino van
Blankenberge meer dan 122 amateurﬁlms uit 29 aangesloten
landen zich met elkaar in een landencompetitie. Het bijwonen
van de projecties is gratis. Een unieke kans voor wie de amateurﬁlm ook van een andere zijde wil bekijken.
En dan is er natuurlijk de nationale wedstrijd 2005 in Oostende.
Op 8 en 9, 15 en 16 oktober met de galaprojectie en proclamatie
op 23 oktober in Beveren. Twee van onze leden nemen deel met
een ﬁlm: Frieda met ‘Schatten van het bos’ op 8 oktober om 12u
en Willy met ‘D-day de prijs was hoog’ op 9 oktober om 16u30.
Ook daar kan je de projecties gratis bijwonen. Duimen dus!
Michelle
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Judonieuws
Op vrijdag 2 september gingen wij stipt van start voor onze
22ste jaargang. Elk jaar proberen wij ons programma attractiever te maken. Vorig jaar hebben wij de allerjongste judoka’s
(1ste en 2de leerjaar) samengebracht op een training tijdens de
week, ’s woensdags van 17u45 tot 18u45. De jongens en meisjes
van de overige klassen van de lagere school kregen vanaf 2004
de gelegenheid twee keer per week te trainen: op woensdag van
18u45 tot 19u45 en op vrijdag van 18u30 tot 19u30. Voor de
allersportiefsten bood dit een buitenkansje om snel vorderingen
te maken en veel techniek bij te leren. Voor anderen was het
een goede manier om slechts één sessie mee te maken. Zij
kunnen zelf beslissen welke dag voor hen het beste is.
De aanpassing dit jaar is dat de tweede groep wordt uitgebreid
tot 14 jaar. Wij hebben de indruk dat sommige jongelui afhaken
omdat zij te veel opkijken tegen de overgang naar de groep van
de volwassenen. Wij hopen dit probleem hiermee opgelost te
hebben. Deze wijziging onderstreept ook een andere ambitie
van de club: op naar de 100 leden. Sinds 1999 stijgt het leden
aantal gestaag. Wij hopen dit jaar de symbolische kaap te
kunnen ronden. Daarom sleutelen wij ook aan de omkadering
van de club. Twee zwarte gordels zullen vanaf oktober een
trainerscursus volgen, maar daarover later meer.
Geen drempelvrees
Nog even de spelregels van onze judoclub in herinnering brengen. Judo staat open voor iedereen; er is geen leeftijdsbeperking. De eerste vier lessen zijn gratis en verzekerd. Het loont
dus de moeite het even te wagen. Pas na de vierde les moet je
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beslissen of je aansluit en het lidgeld betaalt. Ook de aanschaf
van een kimono kan even wachten. Voor deze eerste vier lessen
is het voldoende sportief gekleed te zijn. Indien de eerste
kennismaking meevalt, kan later een uitrusting aangeschaft
worden. Weg dus met die drempelvrees. Iedereen, ongeacht de
leeftijd, kan kennis komen maken met onze sport.
Onze trainingen vinden plaats in de sportzaal van de Gemeentelijke Basisschool (ingang Van Dormaelstraat). ’s Woensdags
oefenen de allerjongste judoka’s (1ste en 2de leerjaar) van
17u45 tot 18u45. De jongens en meisjes vanaf 10 tot 14 jaar
kunnen twee keer per week trainen: op woensdag van 18u45 tot
19u45 en op vrijdag van 18u30 tot 19u30.
Voor de groep van de +14-jarigen is er training op woensdagavond van 19u45 tot 21u en op vrijdagavond van 19u30 tot 21u.
Naast de traditionele trainingen bestaan onze activiteiten uit:
- deelname aan diverse tornooien in alle leeftijdscategorieën;
- deelname aan de shiai (= wedstrijden, voorbehouden voor de
dragers van een bruine gordel als voorbereiding op de proeven
tot het behalen van de zwarte gordel);
- deelname aan de provinciale trainingen.
Alles verloopt onder het alziende oog van trainer Vital Swaelens,
die onze club al 22 jaar op voorbeeldige wijze begeleidt.
Als bijlage geven wij nog enkele foto’s mee van de gordeluitreiking die wij in juni organiseerden. Op deze gelegenheid konden
al onze jongere judoka’s hun promotie behalen.
Johan De Sauter
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Na het welverdiende verlof starten wij in september terug met
onze wekelijkse turnlessen. Deze lessen vinden plaats op
maandag om 20u in de Moelie, onder leiding van Ingrid. De
eerste les was op maandag 5 september. Ook op dinsdag om 10u
kan je voor ‘onderhoudsturnen’ terecht in de Moelie. Deze
lessen worden gegeven door Kristel. De eerste les was op
dinsdag 6 september.
Op zondag 25 september nodigen wij iedereen vanaf 11u uit voor
onze jaarlijkse ‘brunch’ in het Gildenhuis. Zoals steeds kan je
genieten van vele soorten brood, kofﬁekoeken, kofﬁe, thee,
fruitsap, een ruime variatie aan beleg, spek met eieren enzovoort.
Vooraf inschrijven bij een van de kernleden is noodzakelijk.
Tot dan,
Lieve

Gezinsbond
Maandag 29 augustus maakte de Gezinsbond Linkebeek een
uitstap naar Bellewaerde. Het werd een leuke bedoening. Voor
pittige details moet je nog even wachten op de volgende
Sjoenke.
In het najaar organiseren we i.s.m. met de Moelie workshops.
Meer info: zie blz. 14.

Sint-Ceciliakoor
Vanaf september verzamelen we onze koorleden om de repetities opnieuw aan te vangen. Natuurlijk hebben wij daarbij het
eindejaarsconcert voor ogen. Op 17 december moeten we
klaarstaan met een degelijk repertoire. Daarom heeft het
bestuur het koorweekend vastgelegd en het Sint-Ceciliafeest
van 19 november besproken.
Tot vandaag was het koor, zoals van ons wordt verwacht, aanwezig op de Linkebeekse hoogmissen. Op 15 augustus vervoegden wij het gelegenheidskoor voor de H. Mariamis in het kasteel
van Beersel.
Dat ons koor gewaardeerd wordt, blijkt uit het volgende verhaal
van Yvonne en Herald. Zij komen uit Nederland, hebben drie
kinderen en hebben zich in Linkebeek gevestigd. Omdat ze
geïnteresseerd zijn in muziek, kwamen zij drie jaar geleden naar
ons kerstconcert luisteren. Vandaag zijn zij alle twee koorlid.
Begin juli hielden zij een groot familiefeest. Het koor zong
enkele liederen die door Herald van commentaar werden voorzien. Een erg leuke dag!
Op maandag 5 september gingen we terug van start met de
repetities onder de gewaardeerde leiding van Eric Kirsch. We
kregen een map met nieuwe partituren. Meestal staan er elke
maandag zo’n 35 leden met grote zanggoesting klaar om erin te
vliegen. Niets houdt ons tegen om er een enthousiast ‘koornajaar’ van te maken en er veel plezier en voldoening aan te
beleven.
Heb je interesse om er bij te komen? Kom dan gerust eens langs
of spreek een van onze zangers aan. Mij kan je ook altijd bellen:
02 380 94 10. Tot de volgende ontmoeting.
Hubert Eerlings,
Voorzitter Sint-Ceciliakoor

Nieuwe sportgids 2005-2006 bundelt
aanbod sportclubs Linkebeek
Niet vergeten: de eerste schooldag is ook de conditietraining
gestart. Iedereen is nog steeds welkom op donderdag om 20u30
in de Moelie. Afhankelijk van de groep past Kristel haar programma aan. Bedoeling is wel het ‘steppen’ en ‘stretchen’ op te
bouwen. Inschrijvingsprijzen blijven het dezelfde: 40 euro voor
leden; 52 euro voor niet-leden en dit voor 10 sessies.
Voor al onze leden en sympathisanten: vergeet onze overheerlijke spaghetti niet op vrijdag 16 september. Vanaf 18u in het
Gildenhuis!
Marleen

De Nederlandstalige sportclubs van Linkebeek hebben een
sportgids samengesteld voor het nieuwe seizoen. Het is een
overzichtelijke sportbrochure waarin je alle informatie vindt
over hun sportaanbod: trainingen, uren, lidmaatschapsprijzen
en contactpersonen. Deze sportgids wordt uitgegeven met
steun van GC de Moelie en de Vlaamse Gemeenschap.
Begin september krijgen alle Linkebekenaren een exemplaar in
de bus. Wil je een extra exemplaar of woon je buiten Linkebeek
en ben je geïnteresseerd? Bel dan naar Kirsten Saenen, stafmedewerker jeugd en sport GC de Moelie, tel. 02 380 39 89 of mail
naar kirsten.saenen@derand.be
Ook het sportoverleg van Sint-Genesius-Rode heeft een nieuwe
sportbrochure uitgebracht. Wil je graag een exemplaar? Neem
dan contact op met Cindy Van Dijck, stafmedewerker jeugd en
sport GC de Boesdaalhoeve, tel. 02 381 21 25 of cindy.
vandijck@derand.be
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Sportdag voor senioren
11 oktober - Beersel

Crea
Op dinsdag 11 oktober zijn alle senioren welkom op de regionale
seniorensportdag in Beersel, georganiseerd door de sportregio
Zuidwest Rand. De deelnemers kunnen op een ontspannen en
recreatieve wijze hun favoriete sport beoefenen of kennismaken
met een nieuwe sport. Om 9u30 worden de deelnemers verwacht
in de Sporthal Kerkeveld in Beersel. De sportactiviteiten starten om 10u en eindigen om 16u. Van 12u30 tot 13u30 is er een
middagpauze. Een greep uit het sportaanbod: badminton,
seniorobics, zelfverdediging, darts, ﬁtbal, salsa, yoga, wandelen, volksspelen, Afrikaanse dans, curve bowls,… Voor ieder wat
wils dus!
Deelnemen aan de sportdag kost 12 euro voor inwoners van
Linkebeek. Hier is ook het lunchpakket (3 broodjes + kofﬁe) en
de verzekering inbegrepen. Zowel individuen als groepen
kunnen zich inschrijven.
Onze ‘crea-werking’ bestaat 10 jaar. Tijdens de Linkebeekse
kermis stellen we tentoon in de foyer van de Moelie. Er worden
poppen, patchwork, schilderijen en allerlei handwerkjes tentoongesteld die wij gemaakt hebben. Sommige van deze werkjes
worden te koop aangeboden. Zoals altijd kan je bij ons terecht
voor een stukje taart, kofﬁe, een glaasje wijn of andere dranken.
Met de opbrengst bekostigen wij onze maandelijkse kofﬁetafel.
Wij trachten deze kofﬁetafel zo aangenaam mogelijk te maken
door bijvoorbeeld eens een ﬁlm te draaien of een optreden te
geven van een zanger of een muzikant. Daarom durven wij op je
aanwezigheid te rekenen. Je kunt er op zondag 9 oktober
terecht van 13u tot 19u. Van harte welkom.
Petanque
De zonnegoden zijn ons
goed gezind, want
tijdens de vakantiemaanden was het elke donderdag prachtig weer en
konden wij petanque
spelen. Onze groep wordt
alsmaar groter. Er kwamen nieuwe, jonge
petanque spelende
KBG’ers bij. Dus kwamen
onze twee gloednieuwe
banen zeker van pas.
Ook in juli en augustus
speelden we verder, want
niemand wil die donderdagnamiddag onder vrienden missen. Samen in goed gezelschap
koele pastis drinken in de schaduw van hoge bomen op de weide
van de Moelie is gezellig. Wij spelen elke donderdag van 14u tot
17u. Daarna komen wij samen in het café van de Moelie voor
een fris pintje en een gezellige babbel.
Groetjes,
Julia, 02 380 83 85
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Informatie en inschrijvingen:
Kirsten Saenen, stafmedewerker sport GC de Moelie,
tel. 02 380 39 89. Inschrijvingen moeten voor 29 september
binnen zijn!

Bijscholing sportblessures
Sportoverleg en vzw ‘de Rand’
Op vraag van de leden van Nederlandstalige sportclubs uit de
faciliteitengemeenten, organiseren vzw ‘de Rand’ en haar
sportoverlegorganen een bijscholing over sportblessures. Deze
bijscholing is gericht naar trainers en leden van sportclubs uit
deze overlegorganen. Sportdokter Johan Pierret uit Dworp legt
in deze bijscholing uit welke blessures het meest voorkomen bij
de sporten die de deelnemers aan de bijscholing beoefenen, wat
je moet doen in geval van dergelijke blessures en welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen. Een bijscholing op
maat van de sportclubs dus! Dezelfde bijscholing wordt georganiseerd in de gemeenschapscentra van Wemmel, WezembeekOppem en Sint-Genesius-Rode. Inwoners van Linkebeek, SintGenesius-Rode en Drogenbos kunnen op donderdag 27 oktober
in GC de Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode terecht. De
bijscholing start om 19u en duurt tot 22u.
Hoe inschrijven?
Voor leden van Nederlandstalige sportclubs en verenigingen is
de bijscholing gratis. Vooraf inschrijven is echter verplicht. Het
maximaal aantal inschrijvingen is 15.
Als er nog plaatsen zijn, kunnen ook geïnteresseerden uit
andere gemeenten deelnemen. Zij betalen 15 euro.
Info en inschrijvingen:
Kirsten Saenen, stafmedewerker GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02/380 39 89 of
e-mail kirsten.saenen@derand.be.
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Staalkaart Linkebeek
Krishna Mendez Esteban
1) naam (bijnaam): Krishna Mendez Esteban, geen bijnaam
2) adres: Beukenstraat 106
3) leeftijd: 43
4) kinderen en kleinkinderen: vrijgezel
5) beroep: ik werk als tuinman voor een baas
6) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: ik ga regelmatig kijken
naar het voetbal in Anderlecht. Vroeger zat ik ook in de jeugdbeweging in Linkebeek, maar nu heb ik er geen contact meer
mee. Ik sta wel achter het initiatief dat jongeren nemen om
vrijwillig jeugdleider te worden. Eén van mijn hobby’s is om
naar Café De Moelie te gaan. Hier kennen ze me en ik vind hier
gemakkelijk mijn ‘babbel’.
7) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: 35 jaar
geleden.
8) mooiste plekje van Linkebeek: het Holleken.
9) lelijkste plekje van Linkebeek: het gemeenteplein.
10) eerste indruk/herinnering en blijvende indruk van
Linkebeek: ik vind het hier heel goed om te wonen. Voor mij is
een goede verstandhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen zeer belangrijk. Ik spreek zelf de beide talen.
11) held in de wereld: geen idee
12) wie zou je voor één dag willen zijn?: Deborah of Lieve,
twee goede vriendinnen van mij.
13) krant: ik lees geen dagblad, maar wel Sjoenke.
14) lievelingsprogramma / ﬁlm?: ik hou vooral de sport op
televisie in het oog. Vermits ik Anderlechtsupporter ben, staat
voetbal bovenaan mijn lijstje.
15) lievelingsboek: romans van alle slag
16) lievelingszanger(es)/muziekgroep?: U2, Simple Minds,
Simply Red
17) merk auto: ik heb geen auto
(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
Gemeenteplein
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Nieuws uit de Moelie
> De eerste grote activiteit is reeds achter
de rug: de 25ste editie van de Gordel. De
Moelie fungeerde als controlepost op de
avonturenwandeling vanuit Sint-GenesiusRode. Adventureteam Teek-it-iezie bouwde
op de speelweiden van de Moelie en de
pastorie een heus ‘survivalrun-dorp’. Het
werd een spectaculaire happening.
> Op vrijdag 28 april 2006 viert de Moelie
haar 25-jarig bestaan. We vieren dat met
een groot volksbal en een exclusief optreden van ‘Les Truttes’. Hou deze datum
zeker vrij, want deze ‘trutten’ zijn steengoed. Bovendien zijn ze 10 jaar samen.
Ook dat moet passend gevierd worden. Je
bent gewaarschuwd…
> Op zaterdag 17 september om 20u wordt
de nieuwe tribune van het centrum ofﬁcieel
‘ingezeten’ tijdens het klassiek concert van
het Festival van Vlaanderen. ‘Ensemble
Explorations’, onder leiding van de beroemde cellist Roel Dieltiens, brengt werken van
Boccherini. Na het concert worden de
aanwezigen vergast op een receptie.
> Hieronder vind je het overzicht van de
belangrijkste activiteiten georganiseerd
door GC de Moelie. Wat meer uitleg vind je
elke maand in je gemeenschapskrant.
De kaartenverkoop voor een aantal voorstellingen loopt bijzonder vlot. Wie er dus
zeker bij wil zijn, wacht best niet te lang
met het bestellen van tickets. Wil je
voorstellingen aan een voordelig tarief
volgen? Dat kan als je tickets voor vier
voorstellingen koopt. Dat kunnen ook
activiteiten in de vijf andere gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ zijn. Het
volledige programma van de zes centra van
vzw ‘de Rand’ vind je op de website www.
derand.be of je kan de informatie opvragen
in de Moelie.
2005
> zaterdag 17 september
Festival van Vlaanderen
Ensemble Explorations
Boccherini-programma
> woensdag 5 oktober
Initiatiereeks Djembé
woensdagen 5, 12, 19 en 26 oktober, 9,
16, 23 en 30 november, 7 en 14 december
van 20u tot 21u30
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> vrijdag 7 oktober
Vernissage groepstentoonstelling ‘Wonen’
> vrijdag 14 oktober
Yasmine - ‘Vandaag, het morgen van
gisteren’ (bewerking van songs van Leonard Cohen)
> woensdag 19 oktober
Familievoorstelling
Theater Pronto met ‘De bril van opa’
> zaterdag 22 oktober
Quiz CRL
> donderdag 3 november - vrijdag 4
november
Creatieve workshops voor kinderen i.s.m.
Gezinsbond-Linkebeek
> 25, 26, 27 november
Toneelvrienden - ‘Wilde Havana’
> woensdag 7 december
Familievoorstelling
Clown Rocky met Sint-bezoek
> zaterdag 10 december
Eindejaarsreceptie CRL
> zaterdag 17 december
Kerstconcert Sint-Ceciliakoor
2006
> vrijdag 13 januari
Barbara Dex - ‘Enjoy. A taste of Gospel’
> woensdag 25 januari
Familievoorstelling
Poppentheater Oeps met ‘De toverdoos’
> zaterdag 4 februari
Dansfreakz 2 (vrij dans podium)
> woensdag 15 februari
Familievoorstelling - Film
> donderdag 23 februari
Wim Helsen – ‘Bij mij zijt ge veilig’
> vrijdag 17 maart
Vernissage Fototentoonstelling Hugo
Casaer – ‘Diep in Afrika’
> zondag 23 april
Randacademie - Aperitiefconcert SintCeciliakoor en Orfeus Academie
> vrijdag 28 april
Viering 25 jaar de Moelie
Bal met optreden van Les Truttes

Opendeurweekend
7 tot 9-10
Tijdens het kermisweekend vinden in de
Moelie traditiegetrouw een aantal tentoonstellingen plaats:
> Groepstentoonstelling ‘Wonen’
vernissage op vrijdag 7 oktober van 20u
tot 22u. (inleiding door Johan Sterckx)
verder is de expo toegankelijk op 8 en 9
oktober van 14u tot 18u
> Het LAHN biedt een virtuele tentoonstelling aan over het thema ‘Wonen in
Linkebeek - vroeger en nu’
Toegankelijk tijdens de openingsuren van
de groepstentoonstelling.
> Tentoonstelling ‘Crea-atelier’ van de KBG
in de foyer van de Moelie
zondag 9 oktober van 13u tot 19u
> Tentoonstelling Breiwerk op zaterdag 8
en zondag 9 oktober van 14u tot 18u

Creatief en origineel
kinderaanbod tijdens de
herfstvakantie
Op zoek naar toffe activiteiten voor je
kinderen tijdens de herfstvakantie? Wil je
zoon of dochter zelf eens op de planken
staan in een theaterworkshop of lijkt
breakdance of hip hop wel wat? Schrijf je
kind(eren) in voor de creatieve workshops
die de Gezinsbond van Linkebeek en GC de
Moelie op donderdag 3 en vrijdag 4 november organiseren. Voor 6- tot 9-jarigen
is er een magische sprookjestocht, een
theaterworkshop, een workshop ‘beautétaebo’ (een mix van zelfverdedigingstechnieken zoals taekwondo, karate, aikido en
yoga) en een workshop ‘monsters’ (zelf
monsters uitbeelden en griezelen). De 10tot 14-jarigen kunnen zich uitleven in
workshops breakdance en hip hop, een
theaterworkshop en een workshop ‘gadgetstore’ (trendy gadgets maken). De
workshops vinden plaats in GC de Moelie,
tussen 9u30 en 16u30. Er is opvang
voorzien tijdens de middag. Leden van de
Gezinsbond Linkebeek betalen 6 euro per
workshop of 20 euro voor de vier workshops. Niet-leden betalen 9 euro per
workshop of 30 euro voor alle workshops.
Inschrijven is verplicht en kan tot 10
oktober in GC de Moelie. Schrijf je kleine
spruit nu in, want vol is vol!
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CM-bus
Je hebt je misschien al afgevraagd wat die
witte CM-brievenbus aan de gevel van de
Moelie doet. De Christelijke Mutualiteit
sloot haar Nederlandstalig kantoor aan de
Dapperensquare en vroeg om een CM-bus
te mogen plaatsen aan de Moelie. Zo
moeten hun Nederlandstalige leden van
Linkebeek voor hun mutualiteitsbriefjes
niet naar Sint-Genesius-Rode. De CM koos
voor de Moelie omdat het gebouw centraal
gelegen is en veel bezoekers aantrekt.
Hoewel de Moelie een pluralistische
instelling is, oordeelden de leden van de
Programmeringscommissie dat het gemeenschapscentrum ook een rol moet
spelen in de dienstverlening naar de
plaatselijke bevolking. De overige ziekenfondsen werden hiervan schriftelijk op de
hoogte gebracht. Een gelijkaardige aanvraag van een andere mutualiteit zal
eveneens positief worden onthaald.

Cursus djembé
Na het succes van de eerste initiatiereeks
vorig seizoen, zet GC de Moelie
de cursus djembé voor beginners (volwassenen) verder. In een reeks van 10
lessen op woensdag van 20u tot 21u30
krijg je door vzw Multicultiropa
verschillende ritmes aangeleerd. De cursus
start op 5 oktober en eindigt op
14 december. Tijdens schoolvakanties is er
geen les. Voor 10 lessen betaal
je 120 euro (huur djembé inbegrepen).
Inschrijven kan in GC de Moelie tot 28
september. Voor al wie een muzikale en
culturele uitdaging zoekt!

FESTIVAL VAN
VLAANDEREN
ENSEMBLE EXPLORATIONS - BOCCHERINI
ZA 17-09
MUZIEK - KLASSIEK
Het oeuvre van kamermuziek van Boccherini is niet alleen omvangrijk, maar ook
kwalitatief hoogstaand. Roel Dieltiens
vond het hoog tijd om het tweederangs
imago van deze componist op te krikken.

Met zijn Ensemble Explorations dook hij
de voorbije jaren in verschillende avonturen. ‘Iets op Bach’ van Alain Platel betekende een meer dan gedroomde start én
de voedingsbodem voor meer. Op een
vernieuwende maar eerlijke wijze exploreerden ze de muzikale werelden van
Vivaldi, Gade, Villa-Lobos, Mozart, Hummel, Weber en Ysaye. Boccherini kan zich
geen beter ensemble dromen om zijn
‘eersterangs’ kant te laten horen.
Introductie om 19u15.
Programma: Strijkkwintet in sol klein op.
29 nr. 6/ Strijkkwintet in fa groot op. 13/
Sonate voor 2 celli in do groot/ Strijkkwintet in re klein op. 18 nr. 5
Christine Busch, Zhang Zhang (viool) Claudia Hofert (altviool) - Geert de Bièvre,
Roel Dieltiens (cello)
20u - de Moelie
tickets: 12 euro (kassa), 12 euro (vvk),
9 euro (abo)
i.s.m. provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de
Rand’

GROEPSTENTOONSTELLING
WONEN
VR 07-10
Tijdens het ‘kermisweekend’ in oktober
nodigt de Moelie amateur-kunstenaars uit
Linkebeek en omgeving uit om een aantal
van hun werken te exposeren. Voor de
editie 2005 is het thema ‘wonen’. Linkebeek is een zeer mooi dorp met 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. Meer
info op het secretariaat van de Moelie, 02
380 77 51.
20u - de Moelie
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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YASMINE
VANDAAG, HET MORGEN VAN
GISTEREN
VR 14-10

THEATER PRONTO
ZEEPBELLENCIRCUS
DE BRIL VAN OPA
WO 19-10

MUZIEK

FAMILIEVOORSTELLING

Yasmine brengt moderne hedendaagse, veelal Nederlandstalige
bewerkingen van Leonard Cohens ijzersterke songs. De klassiekers, maar ook onverwachte keuzes. Ze brengt de liedjes met
veel respect, maar geeft ze tegelijk een nieuw tintje. Yasmine
(woord, zang en gitaar) laat zich omringen door David Poltrock
(piano en keyboards), Jo Mahieu (gitaren), Sjang Coenen
(elektrische en akoestische bas), Rudi Cloet (drums) en Andries

Op een dag krijgt Pronto de oude bril van zijn opa. Maar opa
heeft zo intens naar de wereld gekeken dat de brilglazen opgebruikt en uitgekeken zijn. Pronto zet de bril op en krijgt een
andere kijk op de wereld. Hij trekt op ontdekking door de
magische wereld van de zeepbellen. De voorstelling is een
kijkkast van zeepbellen, gemaakt van alledaagse gebruiksvoorwerpen. Het spektakel verloopt als een pittig en kleurrijk

Boone (viool, mandoline en accordeon). Op een groot videoscherm worden sfeerbeelden geprojecteerd en af en toe een
ﬂard tekst. Tussen de songs doet Yasmine enkele gesproken
interventies.

fantasiespel, ondersteund door muziek en zachte lichteffecten.
Clown Pronto laat de kleintjes zien dat hij met heel eenvoudige
middelen prachtige zeepbellen kan maken. Zoals opa?

Meer info: www.yasmine.be

Duur: 60 minuten
Doelgroep: 4 tot 10 jaar

20u30 - de Moelie
tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)

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

Ongeveer 80 cursisten, leerkrachten en genodigden van vzw ‘de
Rand’ sloten op 25 juni het schooljaar op een bijzonder leuke manier
af. Om 10u werden we verwacht aan het Bellevuemuseum, waar de
gidsen van Klare Lijn ons opwachtten voor een ondergrondse rondleiding op de Coudenbergsite. We hebben allemaal genoten van de
boeiende uitleg van de vier gidsen, zelfs de cursisten die nog maar
net een jaartje Nederlandse les achter de rug hadden. De gidsen
deden erg hun best om alles op een verstaanbare en levendige
manier uit de doeken te doen. Na de rondleiding vertrokken we naar
het Brusselse gemeenschapscentrum De Markten, waar het ‘ofﬁciële’
gedeelte van de dag volgde. Eddy Frans, algemeen directeur van vzw
‘de Rand’, feliciteerde de geslaagde cursisten uit naam van de hele
ploeg. Hij nodigde hen ook uit om actief deel te nemen aan het
plaatselijke gemeenschapsleven, door bijvoorbeeld eens een voorstelling bij te wonen in een van de gemeenschapscentra van ‘de Rand’.
De leerkrachten van CVO Tervuren-Hoeilaart, de GLTT en vzw ‘de
Rand’ lazen de namen van de geslaagde cursisten voor. Daarna
konden de cursisten nog een gezellige babbel doen. De drank en de
lekkere en stijlvolle hapjes die voortdurend aangevoerd werden,
zullen daarbij zeker geholpen hebben… De cursisten waren erg
enthousiast over de taallessen en de slotactiviteit. Veel cursisten
hebben ons beloofd dat ze ook het komende schooljaar les zullen
volgen bij vzw ‘de Rand’.

Minister Keulen verﬁjnt omzendbrieven Peeters en Martens
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD)
heeft een geactualiseerde en verﬁjnde versie klaar van de
omzendbrieven Peeters en Martens. De omzendbrief werd
verstuurd naar alle 308 Vlaamse steden en gemeenten. De
verﬁjning komt er na de arresten van de Raad van State en de
Verklaring van de Vlaamse Regering van 18 mei 2005.
De omzendbrieven Peeters (1997) en Martens (1998) regelen het
taalgebruik in de gemeenten en OCMW’s in het Nederlandse
taalgebied. De Raad van State heeft in een reeks arresten van
23 december 2004 de annulatieberoepen tegen de twee omzendbrieven verworpen. De Raad zegt dat de omzendbrieven
wettelijk in orde zijn en een correcte interpretatie zijn van de
taalwetgeving in bestuurszaken.
”De nieuwe aanvullende omzendbrief, die de vorige omzendbrieven niet opheft, bevestigt de bestaande interpretatie van de
taalwet en citeert letterlijk een aantal passages uit de arresten
van de Raad van State”, verduidelijkt Marino Keulen. “Ook wordt
in de omzendbrief expliciet vermeld dat de oproepingsbrieven
voor de verkiezingen in het Nederlands moeten worden verstuurd. Burgemeesters moeten zich hiernaar schikken.
De wet moet door iedereen worden nageleefd, op de eerste
plaats door ofﬁciële gezagsdragers.”

Verder bepaalt de omzendbrief speciﬁek voor de faciliteitengemeenten dat berichten en mededelingen aan de inwoners
tweetalig moeten zijn met voorrang voor het Nederlands.
Geïndividualiseerde briefwisseling in faciliteitengemeenten
moet uitsluitend in het Nederlands. Op uitdrukkelijk en telkens
te herhalen verzoek kan een Franstalige inwoner een Franse
vertaling vragen van bijvoorbeeld aanslagbiljetten of oproepingsbrieven voor verkiezingen. Contacten die uitgaan van een
Franstalige inwoner met het gemeente- of OCMW-bestuur
verlopen in de taal van de inwoner. Als men bijvoorbeeld een
bouwvergunning of OCMW-steun aanvraagt in het Frans, zal men
ook in het Frans worden geholpen. Na het zomerreces nodigt de
minister de burgemeesters en OCMW-voorzitters van de 35
gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde uit om de
omzendbrieven toe te lichten.

Extra aandacht voor het Nederlands
op de speelpleinen in de rand
‘Taalspeler’ reikt nieuwe methode aan

Deze zomer startte vzw ‘de Rand’, in samenwerking met de provincie
Vlaams-Brabant en met steun van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk,
op twee speelpleinen in de rand een proefproject rond taalstimulering op. Op de Nederlandstalige speelpleinen in de Vlaamse rand zijn
immers ook Franstalige kinderen aanwezig. Een Franstalig kind de
spelregels uitleggen zonder over te schakelen naar het Frans is
echter niet zo vanzelfsprekend. Op dergelijke situaties speelt het
project ‘Taalspeler’ in. Het project vond plaats op speelplein De
Krabbers in Drogenbos en speelplein Pardoes! in Wezembeek-Oppem.
De coördinatie en begeleiding gebeurde door het Centrum voor Taal
en Migratie (CTM) van de KU Leuven. Twee ‘taalspelers’ van het CTM
begeleidden het project ter plaatse. Het doel van het project is om
kinderen ook in hun vrije tijd met het Nederlands te leren omgaan.
Machteld Verhelst van het CTM: “Voor een groeiend aantal anderstalige kinderen is het Nederlands vaak alleen een schooltaal, zelden
een speeltaal. We moeten de ‘knuffelwaarde’ van het Nederlands bij
die kinderen vergroten.” Het project moet de interactie tussen de
kinderen en met de monitoren stimuleren en een positieve houding
ten opzichte van het Nederlands in de vrijetijdssfeer creëren bij
anderstalige kinderen. Volgens Monique Vanmierlo, stafmedewerker
jeugd en sport van vzw ‘de Rand’, komt het project als geroepen: “Als
de animatoren een spel uitleggen en merken dat de anderstalige
kinderen het niet helemaal begrijpen, gebeurt het wel eens dat ze
overschakelen naar het Frans. Of een kind dat beide talen begrijpt,
legt het dan uit aan zijn kameraadjes. Met ‘Taalspeler’ leren de
animatoren nieuwe methodes om in zo’ n situatie toch Nederlands te
spreken.” Na de zomervakantie wordt het proefproject geëvalueerd
en wordt er gekeken of ook andere vrijetijdsinitiatieven in aanmerking komen. (KS)
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SINT-GENESIUS-RODE
Kathleen Vandenhoudt
Boots & Tigers
1 oktober - 20u
Er bestaan vrouwen met een stem uit de duizend die op de koop
toe hun ziel binnenstebuiten willen en kunnen keren in een song.
Ze zijn uiterst zeldzaam. Kathleen Vandenhoudt is zo iemand. Ze
schrijft zelf haar teksten, componeert de muziek en heeft een
uitstraling waar je stil van wordt. Haar eerste album ‘Heart &
Wings’ heeft haar blijkbaar goed gedaan, want ze staat er al
opnieuw. En hoe! Nog puurder, nog rauwer, nog intiemer. Omringd door vier muzikanten die bloed geven aan haar verhalen,
wordt ‘Boots & Tigers’ een reis waar je meer dan behouden van
thuiskomt. En mét ongelofelijke herinneringen, gegarandeerd.
Meer info: www.kathleenvandenhoudt.be
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo en -12 jaar)

ManManMan
We zijn niet mooi maar wij bestaan
15 oktober - 20u
De cabaretsensatie van 2004! Als je beide heren goed bekijkt,
begrijp je meteen de titel van hun programma. In hun show
bespelen ze niet alleen hun instrumenten (contrabas, gitaar,
melodica, draaiorgel, twee stemmen), maar ook het publiek.
Met hun uit-het-leven gegrepen liedjes nemen ze je bij de hand,
soms bij de keel. Zij doorbreken graag je verwachtingspatroon
en stellen je lachspieren op de proef.
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en -12 jaar)

Boomballessen in de Boesdaalhoeve
‘Boombal’ is op korte tijd in Vlaanderen een begrip geworden.
Jonge folkmuzikanten spelen ten dans voor een enthousiast
publiek. Je danst in koppel of in groep. Een boombal is steeds
een heel sociaal gebeuren. Op vraag van vele dansliefhebbers
begint de Boesdaalhoeve, in samenwerking met Klesie, ook in
Sint-Genesius-Rode met echte balfolklessen! Na een eerste
kennismaking met de meest bekende balfolkdansen leer je de
basispassen aan met bijhorende technieken en leer je - luisterend naar de muziek - deze dansen onderscheiden. We werken
intensief aan een goede danshouding en technieken om het
koppeldansen te vergemakkelijken en helpen je eventuele
‘slechte’ (dans)gewoontes af. We besteden veel aandacht aan
jig, tovercirkel, andro en hanterdro, leren je scottish en polka
en geven je een eerste kennismaking met wals, mazurka en
bourrée. De danslessen starten op dinsdag 18 oktober.
Kostprijs: 50 euro (ticket voor boombal in Gent eind november
inbegrepen), maximum 25 deelnemers, dansinitiator: Leen
Devyver, inschrijvingen: boombal@boombal.be
Info en tickets: de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

SJOENKE I jaargang 45, nr 269 september 2005

COLUMN

Moeder Wanjke
Zomerfruit
Verse vruchten zijn altijd lekker. Uit de hand of gestoofd, met
suiker of met zout en azijn. Ze zijn heerlijk fris, lekker gezond
als nagerecht maar ook aan hartige gerechten kan zomerfruit
originele en pittige accentjes geven.
Borrelhapje met perzik
Eenvoudiger kan niet. Pel een rijpe perzik. Snij in kwartjes en
dan elk kwartje nog eens in twee. Beleg met een superdun
sneetje gerookte ham en prik er een tandenstoker door. Klaar!
En superlekker.
Cappuccino van meloen
Je kan deze soep warm eten, maar ijskoud smaakt ze nog beter.
Wat heb je nodig? 1/2 meloen ietwat onrijp, zout en peper, 2
eetlepels gehakte kervel, 1/2 l melk, 1 kruidenbouillonblokje of
ontvet kippenbouillonblokje.
Verwijder het zaad en de schil van de meloen en snij hem in
blokjes die je sauteert in wat boter gedurende een paar minuten. Voeg erbij: de melk, de gehakte kervel en de kruiden. Laat
5 tot 10 minuten zachtjes koken en mix. Koel wegzetten.
Vlak voor het opdienen, de soep nog eens ﬂink mixen tot een
schuimige massa. Serveer in kleine kopjes. Versier met wat zeer
ﬁjn geknipte bieslook.
Appeltaart 6-5-4-3-2-1
Meng alle ingrediënten: 6 eetlepels zelfrijzende bloem, 5
eetlepels suiker, 4 eetlepels gesmolten boter, 3 eetlepels melk,
2 appels in schijfjes of blokjes, 1 ei ﬂink opgeklopt. Leg het
deeg in een porseleinen taartvorm en laat 20’ bakken in een
voorverwarmde oven van 180°.
Afwerking: smelt 1 eetlepel boter in de magnetron. Meng met 1
eetlepel suiker en 1 geklutst ei. Giet dit sausje over de taart en
laat nog 10 minuten bakken. Lekker: warm, lauw of koud.
Kissel aux groseilles
250 g bessen wassen en van steeltjes ontdoen. Kook ze enkele
minuten en giet ze door een zeef om de pitjes kwijt te raken.
Zet weer op het vuur en laat 1’ koken met 25 g geleisuiker.
Ondertussen heb je 1 gelatineblaadje geweekt en uitgeknepen.
Los het op in het warme vruchtensap. Giet de bereiding in
kleine individuele schaaltjes en laat enkele uren opstijven in de
ijskast. Je kan de gelei ook binden met 1 kofﬁelepel aardappelzetmeel in plaats van gelatine. Kissel is een oud Russisch
gerecht.

Smakelijk,
Moeder Wanjke

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

SEPTEMBER
15

19u30

Patchworkatelier

Quilten en Patchen

de Moelie

16

18u

Gezinsbond

Spaghetti-avond

Gildenhuis

17

20u

Festival van Vlaanderen
“Boccherini en zijn plaats onder de groten”

20

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

20

20u

JeuLink

Filmavond ‘Big ﬁsh’

de Moelie

25

11u

KAV

Brunch

Gildenhuis

Chiro Sjoen

Startdag Chirojaar

KAV

Ledenvergadering + kofﬁetafel

de Moelie

25
27

14u

de Moelie

OKTOBER
1

18u

Toneelvrienden

Kaas- en wijnavond

de Moelie

4

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

7

20u

de Moelie

Vernissage groepstentoonstelling ‘Wonen’

de Moelie

7

20u

LAHN

Virtuele tentoonstelling ‘Wonen in Linkebeek’

de Moelie

8

14u-18u

de Moelie

Groepstentoonstelling ‘Wonen’

de Moelie

8

14-18u

Breicursus

Tentoonstelling Breiwerk

de Moelie

8

14u-18u

LAHN

Virtuele tentoonstelling ‘Wonen in Linkebeek’

de Moelie

9

14u-18u

de Moelie

Groepstentoonstelling ‘Wonen’

de Moelie

9

13u-19u

KBG

Expo crea-atelier KBG

de Moelie

9

14u-18u

Breicursus

Tentoonstelling Breiwerk

de Moelie

9

14u-18u

LAHN

Virtuele tentoonstelling ‘Wonen in Linkebeek’

de Moelie

14

20u30

Yasmine

Vandaag, het morgen van gisteren

de Moelie

18

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

19

14u

Theater Pronto

Zeepbellencircus

de Moelie

22

20u

Cultuurraad

Quiz

de Moelie

25

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

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

Vacature: halftijdse medewerker voor ondersteuning
verenigingsleven Drogenbos
Vzw ‘de Rand’ werft een halftijdse medewerker (m/v) aan voor de ondersteuning van het verenigingsleven in Drogenbos.
Deze medewerker (m/v) zoekt oplossingen voor praktische problemen van lokale verenigingen en moet hen bijstaan met administratieve en inhoudelijke suggesties en hulp. Ervaring met het werken met vrijwilligers is een pluspunt.
Je hebt bij voorkeur een diploma van het hoger onderwijs korte type. Kennis van het werken met PC en internet is een vereiste,
alsook de bereidheid tot avond- en weekendwerk. Belangstellenden moeten afﬁniteit hebben met de doelstelling van ‘de Rand’,
met name het ondersteunen en bevorderen van het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel.
Zodra gemeenschapscentrum ‘de Muze’ in Drogenbos operationeel is, wordt dat het werkadres van onze nieuwe medewerker.
Geïnteresseerd? Schrijf snel een briefje met je cv naar vzw ‘de Rand’, t.a.v. Eddy Frans, algemeen directeur, Kaasmarkt 75,
1780 Wemmel. Mailen kan ook naar: info@derand.be
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN
ENSEMBLE EXPLORATIONS
17-09 > 20u
KLASSIEK
De Moelie

GROEPSTENTOONSTELLING
WONEN
07-10 > 20u
EXPO
De Moelie

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