cultuurraad linkebeek

afgiftekantoor linkebeek

gemeenschapskrant van de

sjoenke

jaargang 45, nr 269 • oktober 2005 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)

Zone 30 aan de
school wordt niet
goed nageleefd
4

Wandelwegen nog
steeds afgesloten
of omgeploegd
6

Teek-it-iezie maakt
indruk met avonturenparcours tijdens Gordel
10

Yasmine in de Moelie,
14 oktober
14

UIT DE GEMEENTE 3 Uit de gemeenteraad / 4-5 Uit goede bron / 6 Linkebeek vroeger en nu / 12 Boekwijzer, nieuws uit de bibliotheek
VERENIGINGSNIEUWS 7 Gezinsbond - Kinder en kleuterhappening - KBG / 8 Cultuurraad - KAV / 9 GBS De Schakel - Studio@etude - KWB /
10 Teek-it-iezie tijdens de Gordel / 12 Teek-it-iezie - Esselaar - Ziekenzorg - Bijscholing sportblessures / 12 KBG - Sportdag senioren Sportoverleg / 18 Wekelijkse activiteiten / 19 Activiteitenkalender
DE MOELIE 14-15 Programma / 20 Agenda
RAND-NIEUWS 16 Cultuurweb voor als je er eens uit wil - Week van de bibliotheek / 17 Archieven in Brussel - Geef je mening over sport in
Linkebeek
COLUMN 13 Staalkaart Linkebeek - Dubbelzicht
BURENGERUCHT 18 De Boesdaalhoeve Sint-Genesius-Rode

VAN DE REDACTIE
01
02

Wandelwegen worden verwaarloosd
De feesteditie van 25 jaar Gordel werd
gezegend met prachtig zomerweer, zodat
deze sportieve dag een weergaloos succes
werd. Voor de avonturenwandeling tussen
Rode en Linkebeek kwamen in de Moelie
niet minder dan 5.062 wandelaars voorbij,
waarvan er ongeveer 10% deelnamen aan
de survivalinitiatie van Teek-it-iezie. Het
Linkebeekse adventureteam had voor de
tweede maal op rij een schitterend parcours uitgetekend waarop de deelnemers
zich ten volle konden uitleven. Spijtig dat
de interesse en erkenning van de gordelorganisatoren voor dit plaatselijk initiatief
achterwege blijft.
Het prestigieuze Festival van Vlaanderen
was dit jaar vroeger dan anders te gast in
Linkebeek. Zo kort na de zomervakantie
werd er gevreesd voor een magere opkomst,
maar met ongeveer 90 toehoorders waren
de organisatoren best tevreden. De aanwezige muziekliefhebbers waren enthousiast
over de muziek van Boccherini, die werd
uitgevoerd door het Ensemble Explorations
met vijf muzikanten die ook deel uitmaken
van verschillende orkesten in andere
Europese steden.
Dit oktobernummer bereikt je nog net op
tijd om je uit te nodigen voor het optreden
van Yasmine, welbekend als TV-presentatrice, maar in de eerste plaats ook een van
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de betere Vlaamse zangeressen. Voor het
concert op vrijdag 14 oktober, met songs
van Leonard Cohen, zijn al heel wat kaarten de deur uit. Een belangrijke volgende
afspraak is de jaarlijkse quiz van de Cultuurraad op zaterdag 22 oktober. Inschrijven is de boodschap.
De taalcursussen Nederlands voor anderstaligen, gegeven door de GLTT, zijn ook in
gemeenschapscentrum de Moelie een succes.
Het voorbije schooljaar waren er 29 cursisten
in niveau 2 en 4. Voor dit schooljaar, waarvan
de inschrijvingen op dit ogenblik nog niet
zijn afgesloten, zijn er al 31 inschrijvingen.
Deze keer voor niveau 1 en 3.
In dit nummer vind je ook een overzicht
van alle verenigingen die aangesloten zijn
bij de Linkebeekse Cultuurraad. Verder ook
een artikel van Alex Geysels over verdwenen wandel- en veldwegen in Linkebeek.
Het past dat de bevolking attent wordt
gemaakt op het belang van deze paden, die
door het huidige gemeentebestuur schromelijk worden verwaarloosd.

UIT DE GEMEENTE
aan de politieke pols 03

Uit de gemeenteraad van 26 september
> Als eerste punt moet de gemeenteraad
de rekening van 2004 goedkeuren. In de
gewone dienst sluit ze met een batig saldo
van ongeveer 975.000 euro, wat hoofdzakelijk te danken is aan de overschotten
van de voorbije dienstjaren, want vorig
dienstjaar zelf sloot af met een tekort van
ongeveer 600.000 euro. In de buitengewone dienst (investeringen en werken via
leningen) werd er in 2004 een verlies van
190.000 euro opgetekend, maar er is
uiteindelijk nog een overschot van bijna
5.000 euro dankzij het resultaat van de
vorige jaren.
De burgemeester geeft een overzicht van
niet gedane uitgaven en onvoorziene
meeropbrengsten, wat door de oppositie
wordt geapprecieerd aangezien “er blijkbaar eens dieper werd ingegaan op de
cijfers”. Volgens de oppositiewoordvoerder
is het gecumuleerde boni van 975.000 euro
in de gewone dienst inderdaad kleiner
geworden dan vorig jaar. Toen liep dat nog
op tot 1.570.000 euro. Maar volgens
LK2000 is nu reeds duidelijk dat het
voorgelegde boni uiteindelijk nog minstens 450.000 euro hoger zal zijn, onder
meer door het laattijdig innen van belastinggeld. De oppositie vraagt zich dan ook
af of de doorgevoerde belastingverhoging
(die op de voorgelegde rekening natuurlijk
nog geen invloed had, aangezien ze pas in
voege trad vanaf dit jaar) niet een beetje
paniekvoetbal is geweest. Gezien de
positieve evolutie is de oppositie bereid
de rekening 2004 mee goed te keuren.
> De uitvoering van de derde fase van de
Hollebeekstraat, tussen de Rodestraat en
de brug over de spoorweg, zal over enkele
maanden eindelijk van start kunnen gaan.
Gezien de belangrijkheid van deze werken
is de aanwezigheid van een permanente
toezichter op de werf noodzakelijk. De
gemeenteraad keurt de overeenkomst
voor de aanstelling van een erkend toezichter met het studiebureau goed. Kostprijs: ruim 36.000 euro.
Bij de openbare aanbesteding bleek dat de
drie bouwondernemingen die inschreven,
de raming (ruim 2 miljoen euro) met meer
dan 10% overschreden. De laagste aanbie-

ding bedraagt 2.250.000 euro. De gemeenteraad gaat akkoord met de verhoging van
221.000 euro. Een kleine helft van de
kostprijs wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij betoelaagd. Het is de ﬁrma
WEGEBO uit Vilvoorde die de werken zal
uitvoeren. Ze zullen ongeveer een jaar
duren. In overleg met het studiebureau
werd beslist pas na de winter met de
werken te starten.
> In 1999 werd de wet tot invoering van
gemeentelijke administratieve sancties
goedgekeurd. Een aantal overtredingen,
waaronder sluikstorten, lawaaihinder en
andere overlast, worden niet meer aan het
parket overgemaakt, maar worden na een
proces-verbaal van de politie aan het
gemeentebestuur overgemaakt. Hiervoor
worden twee provincieambtenaren aangesteld die deze overtredingen zullen behandelen en de administratieve geldboete
bepalen. De gemeenten betalen hiervoor
een vergoeding aan de provincie.
Vooraleer deze nieuwe regeling in werking
kan treden, moet het politiereglement van
onze politiezone worden aangepast. De
gemeenteraad keurt deze beslissing
eenparig goed.
> Op 23 mei 2005 moest de gemeenteraad
de overeenkomst tussen de inrichtende
macht (het gemeentebestuur) en de
schoolraden van beide gemeentescholen
goedkeuren. Voor de Nederlandstalige
school gebeurde dat unaniem, maar voor
de Franstalige school weigerden de oppositieleden deze overeenkomst goed te
keuren, omdat de tekst enkel in het Frans
werd voorgelegd. Iedereen weet op voorhand dat de voogdijoverheid de tekst om
die reden niet kan aanvaarden. De gouverneur schorste inderdaad deze beslissing,
omdat “in Linkebeek de bestuurstaal het
Nederlands is en wanneer een dossier
Franstalige stukken bevat deze in het
Nederlands vertaald dienen te worden”. De
vertaling werd intussen bij het dossier
gevoegd. De oppositie keurt de overeenkomst deze keer mee goed. Ze wijst
evenwel op de onzin en het tijdverlies om
beslissingen, waarvan op voorhand al

vaststaat dat ze de goedkeuring van de
hogere overheid niet zullen krijgen,
koppig te willen blijven doordrukken.
> In 1993 werd de verkavelingsvergunning
voor het Molenhof (in de Brouwerijstraat
bij de spoorwegbrug) door het gemeentebestuur afgeleverd. De wegenwerken en de
kleine groenzone (36,50 are) moesten
volgens de overeenkomst gratis door de
verkavelaars (een Gentse bouwpromotor)
aan de gemeente worden afgestaan. De
gemeenteraad aanvaardt de gratis grondafstand en geeft de burgemeester de
opdracht om de akte te verlijden.
> Na het ontslag van een op proef aangestelde geschoolde werkman wordt deze
betrekking vacant verklaard en wordt er
een aanwervingsexamen ingericht.
> In de geheime zitting moeten een hele
rits aanstellingen in de gemeentescholen
bekrachtigd worden: tijdelijk aangestelde
personeelsleden, vervangers voor zieke
leraressen in de Franstalige school en
negen personeelsleden die voor de naschoolse kinderopvang instaan. De gemeenteraad verlengt ook de tijdelijke
aanstelling van de bibliothecaresse en
bekrachtigt eveneens het contract van de
verantwoordelijke voor grondgebiedzaken
die bij de technische dienst werkt.
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Uit goede bron
25 jaar Gordel
Iets meer dan honderdduizend deelnemers
namen deel aan de 25ste editie van de
Gordel. Het werd een groot feest onder een
stralende zon. De schaduwzijde was dat er
langs het parcours opnieuw wat meer
pesterijen werden vastgesteld, vermoedelijk van mensen die dit Vlaamse ﬁets- en
wandelevenement niet genegen zijn. En
eens te meer kwam Linkebeek in de kijker
omdat de plaatselijke politie op zaterdagnacht een ‘pipo’, die in een van de betere
wijken van onze gemeente woont, op
heterdaad betrapte. De man reed tijdens
zijn rooftocht met zijn wagen klem in een
greppel. Zijn koffer bleek vol met Gordelwegwijzers te zitten. We weten niet of er
een proces-verbaal werd opgemaakt en of
deze zaak nog een staartje krijgt. Pikant
detail: de betrokkene was de voorbije jaren
een van de organisatoren en geldschieters
van het feest van de burgemeester en
schijnt goed op te schieten met de schepen
van sport, getipt als kandidaat-burgemeester.
Landbouwbedrijf
Vorige maand meldden we in deze rubriek
dat er in de wijk Kleindal grote onrust was,
omdat er een milieuvergunning werd
aangevraagd voor de oprichting van een
veeteeltbedrijf op een perceel bij de grens
met Ukkel. Op het openbaar onderzoek
kwamen uitzonderlijk veel bezwaren: een
petitie met ongeveer 1.300 handtekeningen, een bezwaarschrift van 13 personen
die zich ‘het Collectief voor de verdediging

van de site Kleindal’ noemen, en 9 individuele bezwaren (waarvan 5 uit Ukkel).
Wellicht als gevolg van het massale protest
verminderde de aanvrager tijdens het
openbaar onderzoek de aantallen van zijn
veestapel. Aangezien de tegenstanders
hiervan niet op de hoogte waren en in de
gewijzigde aanvraag wel het aantal dieren
werd verminderd, maar de oppervlakte van
de stallen dezelfde bleef, heeft het schepencollege eind augustus de milieuvergunning afgewezen. Of de aanvrager een
nieuwe aanvraag zal indienen, valt af te
wachten. We herinneren u eraan dat het
gaat om de verplaatsing van een bestaande
veeteeltinrichting van Limburg naar Linkebeek en dat de landbouwgrond waarop het
nieuwe bedrijf zou komen van de eigenaar
van de Perckhoeve is. AROHM (Stedenbouw
Leuven) leverde een gunstig advies af,
omdat het bedrijf wordt opgericht in
landschappelijk waardevol agrarisch gebied,
maar niet in een beschermd landschap.
Volgens Stedenbouw zal de geurhinder niet
groter zijn dan wat er logischerwijze
verwacht kan worden en zou de visuele
hinder met aanplantingen weggewerkt
kunnen worden.
Nieuw schooljaar
Deze maand viert de Franstalige gemeenteschool haar 40ste verjaardag. Volgende
maand komen we hierop uitvoeriger terug.
Jarenlang was de Nederlandstalige school
het kleine zusje, maar na de sluiting van de
vrije school (de zusterschool waar nu de
Moelie is) en de toeloop van kinderen uit

Een ‘folkloristisch feest’ in Het Schoolke bleek een ‘Goa-fuif’ met rare snuiters.
SJOENKE I jaargang 45, nr 269 oktober 2005

taalgemengde gezinnen, kwam de balans in
de loop van de jaren negentig in evenwicht. Van 1996 tot 2001 telde de Nederlandstalige school meer leerlingen dan de
Franstalige. De voorbije drie schooljaren
nam de Franstalige school opnieuw de kop.
Maar dit feestelijk schooljaar wordt ingezet
met een verlies van 28 leerlingen, zodat de
Nederlandstalige school opnieuw meer
kinderen heeft. Momenteel zitten daar 131
leerlingen in de lagere school en 80 in de
kleuterklassen: een totaal van 211 kinderen. De Franstalige school telt in de lagere
afdeling 140 leerlingen, in de kleuterklassen 66 kleuters: een totaal van 206 kinderen.
Zone 30
Bij het begin van het nieuwe schooljaar
werd de invoering van een ‘zone 30’ in de
omgeving van elke school verplicht. Voor
een keer was onze gemeente hiermee tijdig
in orde, want de verkeersborden staan er al
een paar jaar: in de Brouwerijstraat, de Van
Lishoutstraat en de Sint-Sebastiaanstraat.
Daarmee is de veiligheid van de kinderen
echter niet gewaarborgd. Zeker niet omdat
de automobilisten de eerder kleine verkeersborden amper opmerken en bijgevolg
ook amper naleven. Willen de verkeersborden effect sorteren, dan moet ook de
verkeersinfrastructuur worden aangepast,
zodat de weggebruiker duidelijk merkt dat
hij een ‘trage’ zone binnenrijdt. Variabele
verkeersborden ‘zone 30’, die oplichten op
momenten dat de school begint of eindigt,
zouden hier ook kunnen, omdat de betrok-

Zone 30 aan de school wordt maar moeizaam
nageleefd.

UIT DE GEMEENTE
05

De conciërge van het gemeentelijk cultureel centrum Hoeve Holleken spreekt geen woord Nederlands.

ken straten geen doorstroomfunctie hebben. Misschien had de burgemeester in de
Gemeentelijke Mededelingen van vorige
maand de automobilisten attent kunnen
maken op het belang van een ‘zone 30’ in
de schoolomgeving. Hij had er kunnen aan
toevoegen of er in de onmiddellijke toekomst al dan niet nog aanpassingswerken
gepland zijn om deze zone duidelijker af te
bakenen. Dat was zinvoller geweest dan het
therapeutische praatje over stress dat hij
als een volleerde psychiater aan zijn
onderdanen voorschotelde.
Openbare werken
De verbeteringswerken aan de drie trappen
in de omgeving van het Gemeenteplein
zouden eind deze maand achter de rug
moeten zijn. Maar in september werden de
werken stilgelegd voor de vernieuwing van
ondergrondse leidingen in de Kerkstraat.
Die werf liep ﬂink wat vertraging op, zodat
de einddatum van de werken nog onzeker
is. Het puin en materiaal dat her en der
blijft rondslingeren, irriteert veel inwoners.
De trappen in het Pastorijpad zijn klaar,
maar het ﬁjne grind dat de voegen moet
dichten, zorgt nog voor wat gevaar. De
werken aan de trap naar de Kasteeldreef
werden ook bemoeilijkt door de herstelling
van een steunmuur van de woning die zich
op de hoek van de Kerkstraat en de grote
trap bevindt. De eigenaars van dit pand
kregen de toelating om hun gebouw langs
de achterzijde aanzienlijk uit te breiden.
Een tiental jaren geleden maakten zij reeds
een betwistbare ingang langs de trap, die
deel uitmaakt van het beschermd landschap
rond de kerk. Het is verwonderlijk dat de
dienst Monumenten en Landschappen toen,
en ook nu, zo gemakkelijk akkoord ging met
deze bouwaanvraag.
In dezelfde omgeving werd trouwens een
nieuwe bouwovertreding vastgesteld. In
een achtergelegen villa in de Kerkstraat
waren belangrijke werken zonder bouwaanvraag of architect aan de gang. Toen er ook

dakwerken aan te pas kwamen, kreeg de
technische dienst van de gemeente lucht
van de zaak en werden de werken prompt
stilgelegd. Het wegdek aan de Dapperensquare kreeg in augustus een nieuwe
asfaltlaag. De werken gebeurden op een
dag dat het regende. Het resultaat is
navenant. Het gaat natuurlijk om een
voorlopige oplossing, aangezien het tracé
van de Stationsstraat tussen het Gemeenteplein en het station later nog helemaal
aangepakt moet worden. Eerst komen er
echter belangrijke verstevigingswerken aan
het talud tussen de Stationsstraat en de
Zavelstraat. Het is intussen duidelijk dat
deze werken best zo snel mogelijk worden
uitgevoerd en dat de kostprijs ervan tot
500.000 euro kan oplopen. De geplande
herstelling van het wegzakkende voetpad
werd alvast geannuleerd.
Hoeve ‘t Holleken
Dat het gemeentelijk cultureel centrum in
hoofdzaak wordt gebruikt door Franstalige
verenigingen en organisaties heeft te
maken met het bestaan van gemeenschapscentrum de Moelie, dat door de Vlaamse
Gemeenschap werd opgericht om het
Nederlandstalig cultureel leven te ondersteunen. De hoeve ‘t Holleken is in handen
van een vzw die dat werk naar behoren
vervult. Onlangs nam de vzw een nieuwe
conciërge in dienst die, naar wij vernemen,
geen gebenedijd woord Nederlands spreekt.
Dat ze van Afrikaanse origine is, heeft geen
belang, want in ons land zijn er genoeg
Afrikanen die beter Nederlands spreken dan
vele van onze Franstalige medeburgers. Een
conciërge komt regelmatig in contact met
het publiek en het is dus nogal vanzelfsprekend dat in een gemeentelijke instelling
het personeel in de eerste plaats de streektaal moet kennen. Het is al langer bekend
dat in Brussel en de faciliteitengemeenten
vaak vzw’s worden opgericht en misbruikt
om de taalwetten te omzeilen.

Het voetpad en talud aan de Zavelstraat zakt
stilaan weg.

Statistieken
Uit cijfers van het Nationaal Instituut voor
Statistiek (NIS) blijkt dat de gemiddelde
prijs voor een gewoon huis in Vlaanderen
vorig jaar ongeveer 110.000 euro bedroeg,
voor een villa of herenhuis iets meer dan
300.000 euro, voor een appartement
130.000 euro. Een m2 bouwgrond in het
Vlaams gewest kost gemiddeld 94 euro.
Volgens het NIS was Linkebeek voor de
aankoop van een woning met net geen
170.000 euro vorig jaar de duurste gemeente in Vlaanderen. Dat zowel huur- als
woning- en grondprijzen hier al lang de pan
uit swingen, is genoegzaam bekend. Maar
dat deze eer onze gemeente te beurt valt,
heeft hoogst waarschijnlijk te maken met
het klein aantal woningen dat hier aan vaak
fabelachtige prijzen te koop wordt aangeboden. De vraagprijs voor een bouwgrond
overstijgt hier momenteel ruim 250 euro
per m2.
Fuiven
Tijdens het laatste weekend van de grote
vakantie werd het Holleken opgeschrikt
door een grote groep vreemde fuifnummers.
Goa-fuiven duiken her en der op en zijn een
verzamelplaats van mensen die op een
nogal losbandige wijze vertier zoeken.
Vreemde muziek en drugsgebruik blijken
ingrediënten van deze bijeenkomsten te
zijn. De verantwoordelijken van het parochiezaaltje en ook de Chiro die in dit
gebouw is ondergebracht, zaten zwaar met
de zaak verveeld, maar Het Schoolke werd
te goeder trouw aan iemand verhuurd voor
een ‘folkloristisch feest’. Het bleek vlug dat
de folklore ver weg was, want door lawaaioverlast en vreemde gedragingen van vele
aanwezigen werd de politie erbij geroepen.
Die nam bij 55 personen drugs in beslag en
arresteerde een minderjarige Antwerpenaar
voor het dealen van xtc. Het gebouw en de
omgeving werden naar verluidt in vuile
staat achtergelaten.
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Linkebeek vroeger en nu
Historische schets van de wegen in Linkebeek en de rol van de Linkebeekse
Actie voor Natuurbescherming (LAN)
1945. Ondanks de oorlogsjaren waren de
meeste wegen in Linkebeek goed bewandelbaar. Zij werden onderhouden door de
gemeente, door de aanpalende eigenaars
en/of huurders of door de gebruikers. Het
Wijnbrondal lag er nog treffelijk bij en
elke dag trokken wij er van het Holleken
te voet door naar de school.
Wel hadden enkele ofﬁciële wegen hun
verbindingsfunctie verloren. Zo waren er
enkele paden onderbroken door de aanleg
van de spoorweg. Bijvoorbeeld de Kerkveldweg, die vanaf de Perkhoeve tot in het
Wijnbrondal liep. In ruil hiervoor was er
een pad afgestaan langs de spoorweg
vanaf de Halte Holleken tot aan het
Kleindalpad. Dit pad is momenteel onbegaanbaar. Het is niet onderhouden en
overwoekerd met braamstruiken. Bij de
aanleg van het GEN/RER moet men er op
letten dat dit pad op een parallelle plaats
in ere wordt hersteld.
Verder was de uitgang van de Koeiestraat
al in 1869 opgenomen in het kasteelpark,
maar het duurde tot rond 1898 vooraleer
de toegang werd afgesloten. Hierdoor
geraakte dit mooie dal in onbruik, al was
het nog steeds toegankelijk vanuit de
Villalaan. Enkele andere veldwegen aan de
rand van het dorp verdwenen samen met
de woning waarheen ze leidden.
1950. De tractor doet zijn intrede en de
wegen, die dwars over de velden lopen,
worden systematisch omgeploegd. Sommige landbouwers maakten de wegen
opnieuw begaanbaar door er met de ‘rol’
over te gaan. Hun voorbeeld werd niet
nagevolgd door de volgende generatie.
1953. Een zwart jaar voor de holle wegen.
Het bovengedeelte van het Wijnbrondal en
van de Koeiestraat wordt dichtgegooid en
de holle weg tussen de Perkhoeve en het
Kleindal verdwijnt van de kaart.
1957. Intussen is de VVV-Linkebeek opgericht met als doel het toerisme te bevorderen. Zij heeft geen oog voor deze verminkingen omdat de burgemeester er deel van
uitmaakt! De vereniging gaat tenslotte ten
gronde aan politiek getouwtrek.
1970. De Schaveyhoeve wordt afgebroken.
Enkele mensen proberen de VVV opnieuw
leven in te blazen met het oog op de
SJOENKE I jaargang 45, nr 269 oktober 2005

bescherming van de natuur en het patrimonium. Maar de vroegere leden willen
deze richting niet uitgaan. De voorkeur
gaat naar de oprichting van een nieuwe
vereniging: de Linkebeekse Actie voor
Natuurbescherming (LAN). Deze steekt
dadelijk van wal met opendeurdagen in
het kerkgebouw, een cursus ‘Gids voor
Linkebeek’, een studiedag van het Wijnbrondal, een opruimactie door vrijwilligers, voetzoektochten en... de uitgave van
een wandelbrochure waaraan heel wat
mensen hebben meegeholpen. Vooral deze
wandelbrochure, die gewaardeerd werd
door specialisten, vestigde de aandacht op
de mooie veldwegen en de erbarmelijke
staat waarin zij stilaan verkeerden.
1975. De - toen nog tweetalige - Toeristische Federatie van Brabant bewegwijzert op
voorstel van het LAN twee wegen: de Linkebeekwandeling en de Driehoevenwandeling.
Hiermee is Linkebeek de tweede gemeente
in Brabant die deze eer te beurt valt.
1976. Het FDF van Linkebeek, onder de
naam Linkebeeks Front, wint de verkiezingen en belooft in haar verkiezingspamﬂet
het “(…) doen waarderen van de groene
zones door een regelmatig onderhoud en
de verbetering van de wandelpaden (...)
Mettre les espaces verts en valeur en les
entretenant et en aménageant les sentiers
de promenade”. De verwachtingen zijn
hoog gespannen maar...
1977. De nieuwe burgemeester laat de
borden van de Linkebeekwandeling en de
Driehoevenwandeling verwijderen, zogezegd omwille van de Vlaamse randtekst.
Maar zelfs het voorstel om de borden te
laten hermaken zonder tekst vindt geen
genade! Het is de eerste daad van het
boycotten van Vlaamse initiatieven (“Nous
allons anéantir toute initiative Flamande”)
om de leeggekomen plaatsen te laten
opvullen door Fransvoelende mensen.
Helaas werd op die manier heel wat talent
en werk kapotgemaakt. Wat in de plaats
kwam, bereikte op verre na niet de kwaliteit van het LAN. Meer nog, de Toeristische Federatie liet Linkebeek links liggen
ten voordele van de omliggende gemeenten. Linkebeek, dat zoveel troeven in
handen had op vlak van natuur en gebou-

wen, was toeristisch uitgespeeld.
1982. Het LAN richt een aangetekend
schrijven aan de burgemeester en schepenen over de Koeiestraat, het Koekoekspad,
het Kleindalpad en het Woudpad. Hierop
komt geen enkele reactie, zelfs niet op het
terrein.
2004. Het LAN richt opnieuw een schrijven aan burgemeester en schepenen over
de wandel- en veldwegen in het algemeen.
Ditmaal is er wel reactie: er worden
brieven gestuurd naar de landbouwers die
de wegen omploegen.
2005. We zijn nu haast 30 jaar na de
eerste beloften. Toen werd er zelfs een
budget voor het onderhoud van de wandelwegen begroot, maar dat werd nooit
gebruikt. Enkel het Wijnbrondal werd in
1981 verbeterd, maar werd nadien opnieuw
verwaarloosd. De verlengde Perkstraat
werd achter de tuinen van de Haldorpbewoners aangelegd, maar niet onderhouden.
Het resultaat kan je aanschouwen: het is
alsof er nooit iets gebeurd is. Een aanpalende bewoner heeft zelfs een stuk van de
weg ingepalmd en deze persoon kan
ongestraft zijn gang blijven gaan.
In de volgende bijdragen zullen wij de
‘wegen in gevaar’ één voor één bespreken.

Alex Geysels

Een wandelweg, illegaal afgesloten door een
aanpalende bewoner.
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Gezinsbond
Maandag 29 augustus was een prachtdag. De uitstap naar
Bellewaerde was een schot in de roos. Eerst en vooral het weer:
beter kon niet. Wat betekent dat een ‘douchke’ met de ‘splash’
niet zo erg was. ‘Nu we toch nat zijn, kunnen we het een 2de
keer proberen!’ Enzovoort. Op zo’n zomerse dag is Bellewaerde
echt de max. Als je even weg wilt van de attracties, kan je een
wandelingetje maken in het dierenpark. Wat waren de geitjes
schattig, maar opgepast voor de bokken die hun territorium
verdedigen.
Hoeveel loopings met de boomerang, hoeveel keer de lucht
ingeschoten met de screaming eagle, hoeveel keer getold met el
volador, hoeveel keer gesplasht? Niet te tellen. Onze kinderen
waren heel tevreden. Niet te vergeten dat dit ook een pretpark
voor de kleineren is met het kidspark, de voodoo river en het
magische huis, of is dat soms toch een beetje te eng?
Ondertussen is ook onze spaghettiavond voorbij. Een vrijdagavond waarop je geen potje hoeft te koken en waarbij de
huisgemaakte spaghetti heel lekker is, is een prima start voor
het weekend. Bedankt mensen, voor jullie komst. De oplossing
van onze prijsvraag (hoeveel weegt het gevulde spaghettibord?)
is: 1.353 gram. Slechts drie deelnemers gaven een gewicht van
meer dan 1.000 gram op. Ze vallen alle drie in de prijzen. De
1ste prijs gaat naar mevrouw De Ridder, de 2de naar Luce
Schepers, de 3de prijs naar Wim Van der Stappen. Dat de wijn
moge smaken!
De inschrijvingen voor de workshops lopen ondertussen binnen.
Aarzel niet om met ons of de Moelie contact op te nemen voor
de activiteiten van 3 en 4 november.
Nieuw en niet te missen is de initiatie zelfverdediging. Twee
sessies van anderhalf uur zijn gepland op dinsdag 25 oktober en
dinsdag 22 november om 20u in de turnzaal van de gemeenteschool. De lessen worden gegeven door een agent van de politie
die in het korps verantwoordelijk is voor de opleiding zelfverdediging. Zonder twijfel dé man die je eenvoudige en efﬁciënte
knepen kan aanleren. De organisatie gebeurt in samenwerking
met KAV. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom.
Het bestuur is ondertussen lichtjes gewijzigd. Liesbeth maakt
geen deel meer uit van het bestuur. Bedankt Liesbeth, voor het
goede beheer van onze kassa en de duidelijke rapportering. We
verwelkomen Ingrid Mosselmans, die animatieverantwoordelijke
wordt. De kassa wordt nu beheerd door An Tierens. Het secretariaat blijft onder het toezicht van Tina Oelbrandt. Lieve Motté
blijft verantwoordelijk voor de treinkaarten, Katelijn Wauters
voor de sport en Marleen De Schepper voor het voorzitterschap.
Als je interesse hebt om de gezinsbond te vervoegen, kan je
met iemand van deze bestuursleden contact opnemen.
Marleen

Kinder- en kleuterhappening
Sportregio Zuidwest Rand
23 oktober - 14u - sporthal Ruisbroek
Op zondag 23 oktober organiseert de Sportregio Zuidwest Rand
voor de zesde keer een regionale kinder- en kleuterhappening.
Van 14u tot 17u kunnen kleuters en kinderen tussen 3 en 8 jaar
in de sporthal van Ruisbroek (Wandelingstraat 54, Ruisbroek Sint-Pieters-Leeuw) terecht voor een namiddag sport en spel.
Op het programma staan onder meer steps, ﬁetsen, pedalo’s,
een evenwichtparcours, ballonnen plooien. Je spruit kan zich
ook naar hartelust uitleven op verschillende springkastelen.
Inschrijven kan ter plaatse en kost 2 euro voor inwoners van de
sportregio Zuidwest Rand (de sportregio bestaat uit de gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw en
Sint-Genesius-Rode). Inwoners van buiten de regio betalen 4
euro. Van ouders en groepsbegeleiders wordt verwacht dat ze
ter plaatse blijven.
Voor meer informatie, neem contact op met Kirsten Saenen,
stafmedewerker van GC de Moelie, tel. 02 380 39 89,
e-mail: kirsten.saenen@derand.be

KBG petanquenieuws
Zaterdag 2 september waren we te gast bij Petanqueclub UkkelKalevoet. Dit op uitnodiging om hun 25-jarig bestaan te vieren.
Iedere club kon drie ploegen opstellen (9 spelers). Bij een
prettig zonnetje werden de eerste matchen gespeeld. Elke ploeg
speelde drie matchen. Al bij al werd het een succes voor onze
club. Op een totaal van 30 ploegen geraakten wij met één van
onze ploegen op een 11de plaats. De twee andere ploegen
eindigden wat verder, maar we mogen toch van een succes
spreken. Wat er ons nadien te wachten stond, was van het beste
wat er bestaat: schuimwijn en belegde broodjes naar hartelust.
Een geslaagde viering van de plaatselijke petanqueclub. Later
trok iedereen welgemutst naar huis met in het hoofd reeds het
volgende tornooi op vrijdag 9 september.
En daar waren we terug! Vrijdag 9 september, tornooi in UkkelKalevoet. Evenals de vorige week stelden we drie ploegen op
van elk drie spelers. De matchen werden met veel inzet gespeeld. We mogen terugblikken op een geslaagde namiddag. Met
een 7de plaats (twee gewonnen partijen op drie) plaatsten we
een ploeg in de bovenste helft van de rangschikking. De twee
andere ploegen deden eveneens hun best, maar konden niet
beletten dat ze in het onderste gedeelte van de rangschikking
terecht kwamen. Niettemin was iedereen tevreden. We kijken al
uit naar volgend seizoen.
Groetjes,
Victor,
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Nieuws uit de Cultuurraad

KAV

Quiz
Op zaterdag 22 oktober om 20u heeft de jaarlijkse quiz van de
Cultuurraad Linkebeek plaats. Haast je om in te schrijven, want
slechts 20 ploegen worden toegelaten. Een ploeg mag maximaal
uit 5 deelnemers bestaan. Inschrijven kan in GC de Moelie en
kost 5 euro per ploeg.

12 oktober - Kookles - Op de kofﬁe
Samenkomst in de Moelie, aanvang 19u30. Een activiteit met
lesgever Jeanine Toelen.
Gemiddeld drinken we drie kopjes kofﬁe per dag. Voor sommigen
is kofﬁe drinken uit den boze, anderen lijken er van op te leven.
Tijdens deze demonstratie kom je niet alleen te weten wat het
effect van kofﬁe drinken op je gezondheid is, maar maak je ook
lekkere gerechten op basis van kofﬁe. Wij verwachten je op de
kofﬁe.

Contactgegevens verenigingen CRL
Dat de kleine Vlaamse gemeenschap in Linkebeek een bloeiend
en bruisend verenigingsleven heeft, is al lang geweten. Getuige
daarvan zijn de vele activiteiten die tijdens het werkjaar
worden georganiseerd. Verschillende mensen vroegen ons om de
contactgegevens van de verenigingen, aangesloten bij de
Cultuurraad Linkebeek (CRL), in Sjoenke te publiceren. Hieronder vind je de lijst met deze gegevens.
> Cultuurraad Linkebeek (CRL): Rik Otten - 02 381 08 49
> Ziekenzorg Sint-Sebastiaan: Claire Schittekat - 02 380 55 91
> Sint-Ceciliakoor: Hubert Eerlings - 02 380 94 10
> Kristelijke Beweging Gepensioneerden:
Simone Cox - 02 380 91 07
> Chiro Sjoen: Yannik De Goÿ - 02 353 07 31
> KAV: Lieve Motté - 02 380 85 95
> Toneelvrienden van Linkebeek:
Jeanine Rombaut - 02 378 08 20
> Brei-atelier: Mevrouw Boulert - 02 374 41 80
> KWB: Koen Pierret - 02 306 05 06
> Gezinsbond Linkebeek: Marleen De Schepper - 02 380 59 75
> Videoclub Zennevalei: Michelle Cooreman - 02 380 61 65
> Theater Filiaal: Rik Otten - 02 381 08 49
> Judoclub Linkebeek: Johan De Sauter - 02 380 59 75
> Ouderraad GBS: Carine Sermon - 02 380 77 16
> Teek-it-iezie: Marc Moorkens - 0495 58 01 87
> JeuLink: François Tack - 02 380 63 99
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16 oktober - Zorg dat je erbij bent!!
Een uniek en niet te missen evenement! KAV is van plan om
massaal op te stappen in de Wereldvrouwenmars. Deze mars
ijvert voor de herverdeling van de rijkdom en stelt de integriteit
van vrouwen centraal. Aan de mars is een charter verbonden
waarin alle eisen van vrouwenorganisaties wereldwijd vervat
zitten. Het charter begon zijn reis in Amerika en kwam op 28
mei in Marseille aan onder het alziend oog van een KAV-vrijwilligster per provincie. Deze Wereldvrouwenmars vertrekt om 15u
en zal tot 17u duren aan de ingang van de Bozar (het vroegere
Paleis van Schone Kunsten bij het Centraal Station in Brussel).
Alle KAV-vrouwen worden daar verwacht vanaf 14u45.
25 oktober - Cursus zelfverdediging (in samenwerking met de
Gezinsbond)
Een activiteit die plaatsheeft in de gemeenteschool van Linkebeek. Aanvang: 20u.
Programma 2005-2006
- 12/10/2005: Kookles ‘Op de kofﬁe’
- 16/10/2005: Wereldvrouwenmars
- 25/10/2005: Zelfverdediging (met Gezinsbond)
- 13/11/2005: Mechelen
- 22/11/2005: Zelfverdediging
- 14/12/2005: Kerstfeest
- 23/01/2006: Ontbijtcinema
- 25/01/2006: Hoedjes
- 01/02/2006: Hoedjes
- 08/02/2006: Hoedjes
- 17/02/2006: Meditatief concert Buizingen
- 22/02/2006: Stone Art
- 08/03/2006: Kookles ‘Een chef in eigen keuken’
- 18-19/03/2006: Pensenkermis
- 19/04/2006: Karakters onder de loep
- 01/05/2006: Wandeling
- 17/05/2006: Moederfeest
- 13/06/2006: Reis
- Iedere maandagavond (20u): turnen
- Iedere dinsdagmorgen (10u): turnen 50+
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GBS De Schakel

Studio@etude blijft swingen

De vakantie zit er weer op. Op school draait alles terug op volle
toeren. Voor sommigen is het even wennen om terug het juiste
ritme te vinden. Ondertussen is de kalender van oktober al goed
gevuld. Bij de kleuters heeft juf Isabelle de handen vol met de
2,5-jarigen. Het tweede, derde en vierde leerjaar spitsen zich
toe op de opera, terwijl de kinderen van het vijfde benieuwd
zijn om de eerste foto’s te zien van Mauro. Meester Ivan is
namelijk voor de tweede keer vader geworden van een ﬂinke
zoon. Het zesde gaat dan weer naar MIRA naar de eclips kijken.
In oktober zijn er de kinderraadverkiezingen en ook de schoolfotograaf komt langs. Iedereen zal er weer super uitzien.
Op 18 november verwachten we dan al onze oma’s en opa’s in de
klassen voor een gezellige grootouderdag. We zullen proberen
hen te verwennen zoals zij zo vaak met hun kleinkinderen doen.
Amai, er staat weer heel wat te doen.

Vorig schooljaar beëindigden de jonge dansertjes het seizoen
met een groot dansspektakel. Samen met heel wat andere
dansers, van alle leeftijden en niveaus, maakten zij er een
heuse voorstelling van.
Ook dit schooljaar zet Studio@etude weer zijn beste
(dans)beentje voor. In tegenstelling tot vorig jaar worden er nu
twee lessen Jazz for Kids gegeven in plaats van één en dit
wegens het grote enthousiasme van de kinderen én de ouders.
Dansliefhebbertjes van 6 tot 8 jaar kunnen terecht in de
PréJazzDance-les, op zaterdag van 10u30 tot 11u30. Dansers die
tussen 8 en 10 jaar oud zijn, volgen de JuniorJazzDance, van
11u30 tot 12u30, eveneens op zaterdag. Kleine ballerina’s en
ballerino’s kunnen bij Studio@etude naar de les PréClassics
komen op zaterdag van 9u30 tot 10u30. Ook volwassenen, die
de JazzDance-kriebels voelen, vinden bij Studio@etude de
mogelijkheid om als beginner te starten en dit elke woensdagavond van 19u tot 20u. Alle lessen hebben plaats in de polyvalente zaal van GC de Moelie.
Wie graag meer informatie wil of zich wil inschrijven, kan
contact opnemen met Studio@etude: 02 354 61 97 en 0496 06
38 58 of een mailtje sturen naar studioatetude@skynet.be. Je
kan natuurlijk ook langs komen tijdens een van de lessen en
eens gratis komen proberen.

KWB nieuws
De eerste vergadering van het bestuur had dit jaar plaats op 6
september. Tijdens deze vergadering hebben we het vooral
gehad over de kooklessen voor de nieuwe, jonge huisvaders. We
starten normaliter met zo’n kookles op 27 oktober. De data voor
onze andere kooklessen op zondag staan ook vast en zijn al
meegedeeld aan de geïnteresseerden.
Wij hebben er ook al een lesje bierbrouwen op zitten. Op 11
september hebben we, onder leiding van Dirk, een vijftigtal
liter bier gebrouwen. Nogmaals dank aan Dirk voor de zeer
interessante uitleg.
Op 18 september zijn we met een paar dapperen naar Brussel
geﬁetst. Het weer en de sfeer zaten mee. De afwezigen hadden
ongelijk. Onze volgende bestuursvergadering heeft plaats op 16
oktober. Tijdens deze vergadering zal ons jaarprogramma in
elkaar gebokst worden en het bestuur worden gekozen.
Voor het KWB-bestuur,
Koen Pierret, voorzitter
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4 september,
25 jaar Gordel ‘een feest’
Adventure Team Linkebeek
De voorbereiding
Voor de tweede keer op rij stonden we voor een loodzware
opdracht. Collega’s van Bloso hadden ons gevraagd om er een
echt feest van te maken en dat moet je maar één keer zeggen
tegen die avonturiers uit Linkebeek. Samen met het Moelieteam
begonnen we in januari al aan de voorbereidingen om er een
geslaagde dag van te maken. In de loop van de maand juni
kreeg ons project vorm. Wat zeker niet mocht ontbreken, was
droog weer. Wel, moeder natuur heeft ons bijgestaan, want we
kregen een zonovergoten dag als geschenk voor de gedane
inspanningen. Op de laatste voorbereidingsvergadering stelden
we ons de vraag hoeveel wandelaars we over onze mooie wegen
zouden krijgen. In 2004 namen 3.500 mensen deel aan de
avonturenwandeling. Wij waren ambitieus, we gingen voor
5.000 in 2005.
En de correcte cijfers zijn: 5.062 wandelaars in ons klein maar
prachtig dorp. Zowat 6 à 700 sportievelingen waagden zich aan
het survivalparcours en zo’n 336 onder hen slaagden erin een, al
dan niet correct, wedstrijdformulier binnen te brengen. Wij
hadden ons doel bereikt en zijn zeer ﬁer dat we dit na twee
deelnames op papier kunnen zetten.

Teek-it-iezie stak een spectaculair avonturenparcours in elkaar.

Het parcours
In het warme weer bouwden we met vele vrijwilligers een echt
‘survival-dorp’. Liters zweet hebben we achtergelaten op de
weide van de Moelie, maar het resultaat was prachtig. Sluipen
onder netten, duiken in een ballenbad, klimmen op koorden, en
nog veel meer prachtige proeven werden opgezet. Onze topattractie was de waterproef. Op een mum van tijd bouwden we
een echt zwembad. De kunst was om erover te klauteren op
twee balken zonder je nat te maken. Sommigen slaagden er niet
in. Dan kwam de verfrissing als een geschenk uit de hemel.
Om 9u kregen we bezoek van Radio 2. De wereldberoemde
reporter Christel Van Dyck voerde de waterproef live uit. Heel
Vlaanderen kon horen hoe zij erover geraakt is. Wij hadden
stiekem gehoopt dat de proef niet zou lukken en dat ze lekker
nat haar interview met Werner moest afronden, maar ze bleef
overeind en kwam droog aan de overkant. Je moet het maar
doen met een micro in de hand. Proﬁciat!
Ik wil iedereen bedanken die zijn steentje bijdroeg om deze
fantastische dag tot een goed einde te brengen. Zonder hulp
van jullie allen zou zo’n evenement niet mogelijk zijn. Namens
het bestuur van Teek-it-iezie: ‘bedankt’!
Marc Moorkens
Vader Werner en dochter Rani na hun survivalrun in Aarschot.
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Vader en dochter op survivaluitstap
Teek-it-iezie
Op zondag 18 september organiseerde het Survivalteam Den Oks
zijn jaarlijkse survivalrun in Aarschot. Deze ‘run’ was dit jaar
ook het Belgisch Kampioenschap. Door vakanties, blessures, …
en andere omstandigheden ging een heel beperkte Teek-it-iezie
delegatie van start: Werner en Rani Destrijcker waren de enigen
die hun stoute schoenen aantrokken om ten strijde te trekken
tegen de zware kilometers en de vele obstakels.
Werner ging noodgedwongen voor de eerste maal van start bij
de individuele runners en ging dus de uitdaging aan om zonder
enige hulp van een partner alle obstakels te overwinnen. De
meeste proeven vormden geen al te groot obstakel, omdat
Werner zich kan beroepen op zijn grote armkracht. De zware
loopkilometers daarentegen verteerde hij iets minder gemakkelijk. De combinatie van een gebrek aan looptraining en het
heuvelachtige parcours maakten dat hij al snel naar ‘de tweede
adem’ zocht. Eens deze gevonden, kon zelfs het lopen met een
zware boomstam zijn rush naar de ﬁnish niet afremmen. Werner
werd 14de op 60 deelnemers (niet slecht voor een bijna veertiger). Een hele mooie prestatie!
Dan was het de beurt aan Rani. Zij werd samen met haar leeftijdsgenoten losgelaten op een parcours van 2 km, bezaaid met
sluipnetten, evenwichtsbalken en andere klimproeven. Rani
opteerde, op aanraden van haar papa, voor een trage start en
schoot als laatste uit de startblokken. Dit bleek de juiste
tactiek te zijn. Al snel moesten enkele deelnemers het lopen
laten voor wat het was en hun weg al stappend verder zetten.
Rani daarentegen bleef lopen en haalde nog veel tegenstanders
in om na een knappe wedstrijd, moe maar gelukkig, de aankomst te bereiken. Proﬁciat!
Volgende survivalafspraak: Brugge-Damme-Brugge op 6 november 2005.
Met sportieve groeten,
Roel Leemans

Esselaar viert feest
Op 16 oktober viert de wijk Esselaar feest van 10u tot 17u. Er
staan animatie, gezellig samenzijn, tentoonstellingen en
‘garage-sale’ op het programma. Iedereen is welkom.
Info:
Fribeek, 02 380 71 57, e-mail: eric.mombeek@telenet.be

Ziekenzorg
Op 10 september deed het gewest Beersel/Sint-Pieters-Leeuw
zijn daguitstap. Tijdens een boottocht verkenden we het land
van ‘Stille Waters’ en met de bus genoten we van het leven in
Klein-Brabant. Hier spelen de Schelde en de prachtige natuur de
hoofdrol. De 150ste verjaardag van de geboorte van dichter
Emile Verhaeren wordt gevierd in een streek waar men een
eerbetoon houdt voor de mandenvlechters van weleer! We
hadden geluk met het weer; we werden niet nat.
Op 18 september was onze ziekenzorgbijeenkomst in ‘t Schoolke
op ‘t Holleken. Nadat de pastoor de mis had opgedragen, waren
er de traditionele koeken met kofﬁe. En dan kwam er weer iets
traditioneels: de plaatselijke vedetten! Nu waren het allemaal
cowboys en cowgirls. Ze voerden een leuke saloondans op en
nodigden iedereen uit om mee te dansen. Daarna was er een
quiz met twee ploegen: de cowboys en de indianen. We hadden
echt leut. Iedereen werd nog beloond met een lekker stuk taart
en kofﬁe.
Er werd nog steeds gepraat over de daguitstap van 10 september en over het super optreden van onze plaatselijke vedetten.
Iedereen ging welgezind naar huis.
Christelle

Bijscholing sportblessures
Sportoverleg
27 oktober - 19u - de Boesdaalhoeve
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
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
genomen kunnen worden. Een bijscholing op maat van de
sportclubs dus! De bijscholing wordt georganiseerd in de gemeenschapscentra van Wemmel, Wezembeek-Oppem en SintGenesius-Rode.
Inwoners van Sint-Genesius-Rode, Linkebeek en Drogenbos
kunnen op donderdag 27 oktober in de Boesdaalhoeve terecht.
De bijscholing start om 19u en duurt tot 22u (pauze van ± 10
min. inbegrepen).
Hoe inschrijven?
Voor leden van Nederlandstalige sportclubs en verenigingen is
de bijscholing gratis. Vooraf inschrijven is verplicht. Het maximaal aantal inschrijvingen is 15. Als er nog plaatsen zijn,
kunnen ook geïnteresseerden uit andere gemeenten deelnemen.
Zij betalen 15 euro.
Inschrijven en meer info bij Kirsten Saenen, stafmedewerker
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek,
tel. 02 380 39 89, e-mail kirsten.saenen@derand.be
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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.
Alan Hollinghurst, De schoonheidslijn,
Prometheus, 497 blz.
Nick, een student letteren, komt in contact met een befaamd politicus uit de
partij van Iron Lady Margaret Thatcher. De
politicus heeft al wat roem, macht en
weelde vergaard en de student mag daarin
delen. Hier begint hij ook zijn zoektocht
naar de liefde en schoonheid in het leven.
Het boek beschrijft het leven van een
twintiger gedurende de jaren tachtig in
Engeland. Voor zijn briljante schrijfstijl
heeft de schrijver de Man Booker Prize
2004 ontvangen.
Arnaldur Indridason, Engelenstem,
Signature, 331 blz.
Een groot hotel in hartje Reykjavik is het
toneel van een moord. Inspecteur Erlendur
wordt er op afgestuurd om de misdaad te
ontrafelen. Het slachtoffer, die verkleed
was als kerstman, leek een triest en
eenzaam leven te hebben. Indridason
ontving al tweemaal de prijs voor het
beste Scandinavische misdaadboek en
wordt op het hele westelijk halfrond
vertaald.
Lulu Wang, Bedwelmd, De Boekerij,
425 blz.
Deze schrijfster van Chinese afkomst heeft
zich in Nederland gevestigd. Ze lijkt dan
ook de geknipte persoon om de multiraciale relatie tussen Chris en Jelai te beschrijven. De Chinese lijkt de ideale gids
om het kleurrijke en betoverende oosten
te leren kennen. Jelai schrikt echter terug
voor al te persoonlijke vragen van de
Nederlander. Het liefdesverhaal probeert
een brug tussen de twee culturen te slaan.

SJOENKE I jaargang 45, nr 269 oktober 2005

Annemie Struyf, Insjallah, mevrouw.
Ontmoetingen (z)onder de boerka, Globe,
214 blz.
Met foto’s van Lieve Blancquaert.
De twee Vlaamse dames gingen de uitdaging aan vrouwen op te zoeken in het
Afghanistan van na de Taliban. Ze zochten
en vonden hen op een bruiloft, in de
gevangenis en in het ziekenhuis. Het werd
een geheime missie op zoek naar de
vrouwen en verhalen onder de boerka’s.
Dat leverde ontroerende portretten met
bijhorende foto’s op.
Tom Jackson, Apen, De Lantaarn, 63 blz.
Uit de serie: Dieren in het wild.
Voor wie wil weten hoe apen leven, hoe ze
zich gedragen en hoe de mens over hen
sprak in boeken of ﬁlms, kan terecht bij
deze serie. Naast de tekstjes staan heel
wat foto’s die de dieren uitstekend in
beeld brengen. Er zijn ook boekjes over
slangen, wolven, krokodillen of beren.
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

COLUMN
13

Staalkaart Linkebeek
Linda Michiels
1) naam (bijnaam): Linda Michiels, geen bijnaam
2) adres: Van Lishoutstraat 18
3) leeftijd: 55
4) kinderen en kleinkinderen: Stefanie
5) beroep: secretaresse
6) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: ik ben aangesloten bij
de wandelclub Balade et Nature en ga dus regelmatig wandelen.
Naast wandelen volg ik ook cursussen bloemschikken in Beersel
en Sint-Genesius-Rode.
7) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: ik heb hier
altijd al gewoond.
8) mooiste plekje van Linkebeek: het Schaveipark.
9) lelijkste plekje van Linkebeek: ik heb geen speciﬁek
‘lelijkste’ plekje, maar ik vind wel dat de gemeente dringend
iets mag doen aan de staat van verschillende straten. Sommige
straten liggen er erbarmelijk bij.
10) eerste indruk/herinnering en blijvende indruk van
Linkebeek: Linkebeek is in al die jaren serieus veranderd. Niet
alleen het uitzicht van de gebouwen, straten en wijken, maar
ook de mensen. Ik vind de mensen vandaag minder sympathiek
dan vroeger. Ik heb het vooral moeilijk met de inwijkelingen
van buiten Linkebeek die zich in de gemeente nestelen zonder
rekening te houden met de autochtone Linkebekenaren.
11) held in de wereld: Dalai Lama.
12) wie zou je voor één dag willen zijn: geen idee.
13) krant: Het Laatste Nieuws.
14) lievelingsprogramma / ﬁlm: ik kijk regelmatig naar TF1,
vooral voor de ﬁlms en documentaires.
15) lievelingsboek: ik zak graag weg in de zetel met een
decoratieboek. Alles is goed om te lezen, zolang het maar over
decoratie of mode gaat.

16) lievelingszanger(es)/muziekgroep: Madonna, The Rolling
Stones.
17) merk auto: Nissan Micra.
(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
Kasteeldreef
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NIEUWS UIT DE MOELIE
14
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?
Duur: 60 minuten
Doelgroep: 4 tot 10 jaar

Meer info: www.yasmine.be
20u30 - de Moelie
tickets: 16 euro (kassa), 14 euro (vvk), 12 euro (abo)

SJOENKE I jaargang 45, nr 269 oktober 2005

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

NIEUWS UIT DE MOELIE
15
CREATIEF EN ORIGINEEL
KINDERAANBOD TIJDENS DE
HERFSTVAKANTIE
DO 03-11 / WO 04-11

TONEELVRIENDEN LINKEBEEK
WILDE HAVANNA
VR 25-11 / ZA 26-11 / ZO 27-11

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 hen wel wat?
Schrijf je kind(eren) dan zeker 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 het volgende aanbod samengesteld: een
magische sprookjestocht, een theaterworkshop, een workshop
‘beauté-taebo’ (een mix van zelfverdedigingstechnieken zoals

Als de oude, nogal autoritaire heer Timmer na een moeizaam
leven overlijdt, verschijnt hij opnieuw als ‘geest’. Zo kan hij in
alle rust op zijn zoon en dochters neerkijken. Wanneer hij te
horen krijgt dat zijn kinderen tijdens het waken de begrafenis
al hadden geregeld onder het mom ‘het mag allemaal niets
kosten’, is hij zeer teleurgesteld. Als dan ook nog blijkt dat ze
de erfenis al hadden verdeeld terwijl hij nog leefde, wordt hij
razend! Eenmaal gekalmeerd door zijn overleden ex-vrouw
(eveneens een geest), blikken vader en moeder terug op hun

THEATER

woelige leven. ‘Aan de andere kant’ laten de kinderen, terwijl ze
de woning leeghalen, ook wat jeugdherinneringen de revue
passeren. Langzaam wordt het duidelijk waarom dit gezin zo
ontwricht was. Mooie dramatische momenten en komische,
hilarische scènes wisselen elkaar in hoog tempo af.

taekwondo, karate, aikido en yoga) en een workshop ‘Monsters’.
In ‘Monsters’ worden er monsters uitgebeeld en wordt er gegriezeld. De 10- tot 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 gebeurt best zo snel
mogelijk in GC de Moelie. Schrijf je kleine spruit nu in, want vol is
vol!

Wilde Havanna, een tragi-komedie van Peter Leenders in een
regie van Eddy Vannerom. Spel: Carlo Otten, Erwin De Hoon,
Jeaninne Rombaut, Louisette Certyn, Marie-Christine Van Parijs
en Frieda Heymans.
vrijdag 25 november om 20u - de Moelie
zaterdag 26 november om 20u - de Moelie
zondag 27 november om 15u - de Moelie
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (cjp en plus-3-pas), 5 euro (abo)

9u30 tot 16u30 - de Moelie
kostprijs: 6 euro per workshop of 20 euro voor vier workshops
voor de leden van de Gezinsbond Linkebeek; anderen betalen
9 euro per workshop of 30 euro voor vier workshops.
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RAND-NIEUWS
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1001 cultuurideeën op nieuwe
www.cultuurweb.be

Vandaag heb je geen uitvlucht meer om thuis te blijven. Voortaan kan je op www.cultuurweb.be terecht om te kijken wat
cultureel Vlaanderen te bieden heeft. Op dit cultuurweb kan je
terecht voor een greep uit het cultuuraanbod en vele verrassende ‘uit-ideeën’. Cultuurweb is een initiatief van de Vlaamse
minister van Cultuur en werd ontwikkeld door CultuurNet Vlaanderen.
Snel en efﬁciënt informatie vinden
Wie wil weten wat wanneer waar te doen is, is bij Cultuurweb
aan het goede adres. De site maakt het je makkelijker om snel
de juiste informatie te vinden op een moment dat het jou
uitkomt. In de agenda kan je doelgericht zoeken op één of
meerdere regio’s of gemeenten en/of op geselecteerde tijdstippen of periodes. Je krijgt meteen een overzicht van activiteiten
die aan de opgegeven criteria voldoen. Met een snelle zoekbox
kan je op trefwoorden zoeken. Cultuurweb geeft je dan niet
alleen het relevante cultuuraanbod, maar ook een overzicht van
organisaties en weblinks die verband houden met de ingevoerde
trefwoorden.
Navigeren en laten verrassen
Natuurlijk is ook gewoon zalig grasduinen doorheen de culturele
actualiteit mogelijk. Cultuurweb zal je telkens weer prettig
weten te verrassen met gevarieerde tips uit het ruime cultuuraanbod. Een grote diversiteit aan culturele thema’s staat daarvoor garant: muziek, expo, architectuur, literatuur, erfgoed,
vorming, ﬁlm,…
Nog veel meer, nu en in de toekomst
Voor elk aanbod kan je meteen ook praktische informatie
krijgen over de locatie, organisatie, speellijst, reservaties,
uurregeling, voorzieningen ter plaatse, en eventueel ticketverkoop. In een culturele adressengids vind je organisaties en
personen actief in de culturele wereld terug. Speellijsten maken
het makkelijk om gemiste voorstellingen alsnog elders of op een
andere dag te kunnen meemaken.
Binnen afzienbare termijn kan je ook een plannetje opvragen,
kan je je verdiepen in recensies, commentaren of appreciatiescores van andere bezoekers, of gepersonaliseerde info op maat
opvragen aan de hand van je eigen interesseproﬁel. Want
Cultuurweb zal zijn aanbod nog stelselmatig uitbreiden.
Steeds meer cultuur in de cultuurdatabank
Cultuurweb haalt zijn gegevens uit de al even nieuwe ‘cultuurdatabank’. Deze centrale databank bundelt het cultuuraanbod in
Vlaanderen, inclusief Brussel. Steeds meer culturele organisaties en gemeenten voeren hun aanbod rechtstreeks in de
cultuurdatabank in.

De bibliotheek, je komt tevreden terug!
Week van de bibliotheek
15 tot 23 oktober
Elke bibliotheek is een huis. Een huis vol waren die de geest
voeden. Kortom, een bibliotheek is een warenhuis voor de geest.
Maar die naam moet je natuurlijk verdienen, elke dag opnieuw.
Dus zoeken de bibliotheekmedewerkers dagelijks de ﬁjnste
culturele delicatessen voor jou uit en vullen ze de rekken met de
meest oog- en oorstrelende producten die er op de markt verschijnen. De grote kracht schuilt in het fenomenale aanbod
waaraan je telkens weer jouw geestelijke honger kunt stillen. Heb
je trek in een zomers muziekslaatje? Slechts één adres! Zoek je
ter ontspanning een beetje literatuur-light? Slechts één adres!
Benieuwd of de Italiaanse taal even lekker smaakt als het Italiaanse eten? Slechts één adres! Of kan je op tijd en stond een
stevige hap ﬁlosoﬁe pruimen? Slechts één adres! Hoewel de
diversiteit in ons aanbod jou al laat watertanden, val je pas
helemaal straal achterover als je onze onklopbare prijzen ziet. De
enige prijzen die wij hanteren zijn gratis en bijna gratis!
De bibliotheek, een succesformule!
De wereldvermaarde ﬁrma BoekenGigant, beter bekend als BG,
raakte gecharmeerd door deze succesformule en deed een
uiterst lucratief overnamebod. Zestien Vlaams-Brabantse
bibliotheken gingen enthousiast op het aanbod in en worden
tijdens de bibliotheekweek omgetoverd tot een ﬁliaal van BG.
Wat biedt een BG-ﬁliaal meer dan een gewone bibliotheek? De
boekenwarenhuisketen BG biedt natuurlijk in elk ﬁliaal vooreerst alles wat een gewone bibliotheek te bieden heeft. Never
change a winning team! Maar er is meer, veel meer! Zo wil
BoekenGigant jou tijdens zijn klantendagen alvast extra verwennen. Kom dus zeker een kijkje nemen en kuier langs de vele
proefstandjes. Geniet van de smakelijke kookboekdemonstratievideo’s en proﬁteer van de super promotiestunts. Vergeet
natuurlijk ook je Happy Leeskaart niet mee te brengen want er
liggen vast uitzonderlijke voordelen op jou te wachten.
Bibwijs 2005, de provinciale bibliotheekprijs
Naar goede gewoonte organiseert de provincie Vlaams-Brabant
tijdens de bibliotheekweek ook een wedstrijd. De deelnemers
lossen een woordzoeker op en vormen met de overgebleven
letters een citaat. Wie meedoet, maakt kans op een draagbare
dvd-speler, een digitaal fototoestel, een mp3-speler of één van
de vele andere waardevolle prijzen. Winnaar wordt degene die
het juiste citaat invult en de schiftingsvraag het dichtst benadert. Voor de schiftingsvraag moet je raden in hoeveel tijd
gedeputeerde Olbrechts op zaterdag 29 oktober de afstand van
de ingang van het provinciehuis in Leuven tot aan de ingang
van de Leuvense bibliotheek Tweebronnen afjogt.
Vanaf dit jaar gaat de provincie op zoek naar vier hoofdwinnaars
in plaats van één. Zo zal er in elk van de vier regio’s van
Vlaams-Brabant (Pajottenland, Leuven, Noorderrand en Hageland) een winnaar met de hoofdprijs worden beloond. De kans
om de allerhoogste prijs weg te kapen, wordt op deze manier
plotsklaps verviervoudigd! De winnaars worden uitgenodigd op
een prijsuitreiking in een bibliotheek in elk van de vier regio’s.

Info: www.cultuurweb.be, www.cultuurdatabank.be
Info: Inez Debaus, inez.debaus@vlaamsbrabant.be, 016 26 76 09
SJOENKE I jaargang 45, nr 269 oktober 2005

RAND-NIEUWS
17
Archieven in Brussel
Wie kent er alle 80 musea
van Brussel? Heb jij het
Clockarium al bezocht of
ben je al een kijkje gaan
nemen in de Bibliotheca
Wittockiana? Wist je dat
er in Brussel een archief is
over zowel de vrouwengeschiedenis als over de
Vlaamse aanwezigheid?
Het Brussels hoofdstedelijk gewest telt bovendien
ook verschillende heemkundige
verenigingen,
naast de vereniging van
de ‘Bloempanch’ of de
Academie van het Brussels. Je kan het zo gek
niet bedenken of het is in
een of andere vorm bewaard in Brussel.
Vlaanderen en Brussel
hebben een rijk cultureel
erfgoed. Archieven vormen hierin een belangrijk
onderdeel. Zij bewaren de documentaire getuigenissen uit ons
recente of minder recente verleden. Het gaat hier vooral om
geschreven of gedrukt erfgoed, maar ook om foto’s, plannen,
tekeningen, prenten, ﬁlm- en geluidsbanden, enzovoort. In het
Brussels hoofdstedelijk gewest bevinden zich heel wat verschillende soorten archieven: overheidsarchieven (federaal en
lokaal) en particuliere archieven (privaatrechtelijke archieven,
bedrijfsarchieven).
De Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
gaf onlangs een folder uit over de Brusselse archieven. In deze
‘Archievenfolder’ staan niet alle Brusselse archieven, maar je
vindt er al heel wat in terug. Alle opgenomen archieven hebben
een Nederlandstalige, sommige ook een tweetalige werking. Zij
willen zich aan het brede publiek kenbaar maken en zijn, op
enkele uitzonderingen na, publiek toegankelijk, al dan niet na
afspraak. In de folder vind je per archief een korte beschrijving
van de archiefcollectie, de periode waarop ze betrekking hebben, alsook de bezoek- en contactgegevens.
Je kan de archievenfolder Brussel gratis verkrijgen bij de
deelnemende archieven en bij de Erfgoedcel Brussel van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17, 1000
Brussel, 02 208 02 45, erfgoedbrussel@vgc.be
Meer informatie over de activiteiten van de Erfgoedcel Brussel
kan je vinden op www.erfgoedbrussel.be

Geef je mening over sport
in Linkebeek!
Vzw ‘de Rand’ wil graag weten wat jij vindt van het sportaanbod
in je gemeente. Zijn er sporten die je graag zou beoefenen maar
die je niet kan doen in Linkebeek? Ben je tevreden over de
sportinfrastructuur? Geef je mening door onderstaande vragen
te beantwoorden en bezorg het strookje aan Kirsten Saenen.
Ook niet-sportbeoefenaars mogen deze enquête invullen. Want
elke mening telt!
1. Doe jij aan sport?
q Ja (ga naar vraag 2) q Nee (ga naar vraag 5)
2. Vul in welke sport(en) jij beoefent:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

3. Beoefen jij die sport(en) in Linkebeek?
q Ja q Nee
4. Ben je aangesloten bij een sportclub in Linkebeek?
q Ja q Nee
5. Word je op de hoogte gebracht van sportactiviteiten die
plaatsvinden in Linkebeek?
q Ja q Nee
6. Vind je dat er genoeg verschillende sporten zijn die je kan
beoefenen in Linkebeek?
q Ja (ga naar vraag 8) q Nee (ga naar vraag 7)
7. Vul in welke sporten volgens jou ontbreken in
Linkebeek:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

8. Is er volgens jou voldoende sportaccommodatie in
Linkebeek?
q Ja q Nee (ga naar vraag 9)
9. Vul in welke sportaccommodatie volgens jou ontbreekt in
Linkebeek:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Bedankt voor het invullen van deze enquête! Gelieve dit formulier terug te bezorgen aan Kirsten Saenen, GC de Moelie, SintSebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02 380 39 89.
Heb je nog vragen of opmerkingen in verband met sport in
Linkebeek? Schrijf ze dan hieronder neer.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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WEKELIJKSE ACTIVITEITEN

SINT-GENESIUS-RODE
ManManMan
We zijn niet mooi maar wij bestaan
15 oktober - 20u

MAANDAG

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)

KAV
Turnen - de Moelie - 20u

Boomballessen in de Boesdaalhoeve

KBG
Hobbyclub (eerste en derde dinsdag van de maand) de Moelie - 13u30

‘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

Samantha
18 november - 14u30 en 20u
Zoals voor zovele vertolkers van het populaire lied in de jaren
‘60 was ook voor Samantha (in 1948 in Borgerhout geboren als
Christiane Bervoets) het liedjesfestival Canzonissima in ‘67 een
opstapje naar de roem. Haar doorbraak kwam in ‘70 met de song
‘Helicopter U.S. Navy 66’, de vertaling van een lied geschreven
door het duo Henry Mayer en Georg Bushor. En wie kent de
monsterhit ‘Eviva España’ niet? Meer dan 40 miljoen exemplaren
van deze song werden verkocht (450.000 van Samantha’s versie); performers zoals Imca Marina, de Zweedse zangeres Sylvia
en James Last maakten van het lied een vrolijke traditional,
gekend tot op de voetbalvelden. Samantha brengt een wervelend showprogramma samen met het stijlvolle salondanskoppel
‘The Jeanirs’. De muzikale begeleiding is van Ronny Marino.
Het concert heeft plaats in het dienstencentrum De Boomgaard,
Vergeet-mij-Nietjeslaan 8, 1640 Sint-Genesius-Rode.
Tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo en -12 jaar)
Info en tickets: de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be
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Orfeusacademie
Muzikale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - de Moelie - 16u

Sint-Ceciliakoor
Repetitie - de Moelie - 20u

DINSDAG
KBG en KAV
Turnen voor 50+ - de Moelie - 10u

Orfeusacademie
Verbale vorming kinderen (vanaf 8 jaar) - de Moelie - 16u
Videoclub Zennevallei
Clubvergadering (eerste dinsdag van de maand) de Moelie - 20u
KBG
Ledenvergadering + kofﬁetafel (elke laatste dinsdag) de Moelie

WOENSDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30
Studio@etude
Jazzdance volwassenen - de Moelie - 19u

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

VRIJDAG
Judo
Trainingen in turnzaal GBS - 18u30

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

OKTOBER
12

19u30

KAV

Kookles ‘Op de kofﬁe’

de Moelie

14

20u30

Yasmine

Vandaag, het morgen van gisteren

de Moelie

16

14u45

KAV

Wereldvrouwenmars

ingang Bozar

18

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

19

14u

Theater Pronto

Zeepbellencircus

de Moelie

20

19u30

Patchworkatelier

Patchen en quilten

de Moelie

22

20u

Cultuurraad

Quiz

de Moelie

25

14u

KBG

Ledenvergadering + kofﬁetafel

de Moelie

25

20u

KAV en Gezinsbond

Cursus ‘zelfverdediging’

GBS

KWB

Kookles

de Moelie

27

NOVEMBER
1

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

3

9u30-16u30

Gezinsbond en de Moelie

Creatieve workshops voor kinderen tussen 6 en 14 jaar

de Moelie

4

9u30-16u30

Gezinsbond en de Moelie

Creatieve workshops voor kinderen tussen 6 en 14 jaar

de Moelie

5

21u

JeuLink

Fuif

de Moelie

9

14u

De Tralie

Kantklosatelier

de Moelie

12

13u

Duivenmaatschappij

Tentoonstelling prijsduiven

de Moelie

13

9u

KWB

Kookles

de Moelie

KAV

Uitstap naar Mechelen

13
5

KBG

Hobbyclub

de Moelie

18

13u30

GBS de Schakel

Grootoudersdag

GBS

19

Sint-Ceciliakoor

Sint-Ceciliafeest

de Moelie

25

20u

Toneelvrienden

Opvoering ‘Wilde Havanna’

de Moelie

26

20u

Toneelvrienden

Opvoering ‘Wilde Havanna’

de Moelie

27

15u

Toneelvrienden

Opvoering ‘Wilde Havanna’

de Moelie

29

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

ZATERDAG

ZONDAG

Studio@etude
PréClassics voor kinderen (van 6 tot 8 jaar) - de Moelie 9u30 tot 10u30

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

Studio@etude
PréJazzDance voor kinderen (van 6 tot 8 jaar) - de Moelie 10u30 tot 11u30
Studio@etude
JuniorJazzDance voor kinderen (van 8 tot 10 jaar) - de Moelie 11u30 tot 12u30
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YASMINE
VANDAAG, HET MORGEN VAN
GISTEREN
14-10 > 20u30
MUZIEK
De Moelie

THEATER PRONTO
ZEEPBELLENCIRCUS
DE BRIL VAN OPA
19-10 > 14u
FAMILIEVOORSTELLING
De Moelie

KINDERAANBOD
HERFSTVAKANTIE
03-11 en 04-11 > 9u30
De Moelie

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

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEMOELIE.BE

