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Mobiliteitsplan, hallo?
De novembermaand is voor het verenigingsleven traditiegetrouw een drukke maand. In
samenwerking met de plaatselijke Gezinsbond organiseerde de Moelie tijdens de
voorbije herfstvakantie een reeks creatieve
workshops voor kinderen. Dit initiatief
wordt wellicht herhaald, want de opkomst
lag duidelijk boven de verwachtingen. Het
optreden van de Linkebeekse Toneelvrienden
tijdens het laatste weekend van deze maand
wordt wellicht opnieuw een topper in het
programma van ons gemeenschapscentrum.
Vorige maand hadden we het nog over de
verwaarlozing van de voetwegen in Linkebeek. In de volgende nummers wordt daar
wat uitvoeriger op ingegaan. Ons paradepaardje is onbetwistbaar het Wijnbrondal,
dat spijtig genoeg al lang geen ‘Vallée des
Artistes’ meer is. Een paar weken geleden
kwam de opgerichte ‘beheerscommissie’ voor
de tweede keer samen. Zulke beheerscommissies werden door de Vlaamse regering in
het leven geroepen voor een betere bescherming en een beter onderhoud van beschermde landschappen. Deze commissie, die onder
leiding staat van een ambtenaar van het
bevoegde ministerie, is samengesteld uit
ambtenaren van Monumenten en Landschappen en van andere betrokken ministeries,
een afgevaardigde van de gemeente en een
van de provincie, enkele leden van plaatselijke milieuverenigingen en een aantal
eigenaars en bewoners van het beschermde
landschap. Na de goedkeuring van een
landschapsbeheerplan kunnen op deze
manier belangrijke toelagen voor onder-
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houds- en verbeteringswerken worden
verkregen. Hopelijk rijden dergelijke commissies zich niet vast in een administratief
kluwen, waardoor concrete resultaten op het
terrein jarenlang achterwege blijven. Voor
het Wijnbrondal is het belangrijk dat er
eindelijk iets gebeurt. De sfeer in de commissie blijkt positief te zijn, zodat we
mogen hopen dat men op het goede pad zit.
Want hoe zit het eigenlijk met het mobiliteitsplan dat de gemeenteraad drie jaar
geleden aan een studiebureau toevertrouwde? Dit plan zou aan het gemeentebestuur
oplossingen moeten aanreiken om een
aantal mobiliteitsproblemen het hoofd te
bieden. Het zou goed zijn dat de inwoners
via de Gemeentelijke Mededelingen regelmatig worden ingelicht over de vorderingen
van deze studie. Zolang het onderzoek aan
de gang is, schuiven burgemeester en
schepenen de verkeerstechnische problemen
voor zich uit en hopen ze dat de verkeersstudie voor elk probleem wel een oplossing
zal vinden. De debatavond over het Gewestelijk Expressnet (GEN), die vorige maand in
de Hoeve ‘t Holleken plaats had en georganiseerd werd door het collectief RERLinkebeek, komt in het mobiliteitsplan ook
aan bod. Maar we betwijfelen of er enig
overleg is tussen deze actiegroep, die zich
heftig verzet tegen de uitbreiding van de
spoorweg van Brussel naar Nijvel, het
studiebureau en de stuurgroep die aan het
mobiliteitsplan werkt. Lees in het Standpunt
enkele bedenkingen bij de protestactie tegen
het GEN.

STANDPUNT
03

‘Je ne dors plus’
De ﬂuo protestafﬁches tegen het Gewestelijk Expressnet, die vooral in het Kleindal
het straatbeeld sieren, hebben kennelijk
de toets van het milieueffectenrapport
niet doorstaan, maar wat een solidariteit
daar in die buurt…
Inderdaad, eind oktober was er nogal wat
lawaai op lijn 124 naar Charleroi. De NMBS
was met een soort van rijdende technopolis druk bezig met het vervangen van de
houten spoorwegbills door betonnen
exemplaren die met hun rubberen bekleding voor stillere treinen zorgen. Een
boemel die het perron ﬂuisterend aandoet,
kan de late pendelaar aardig verrassen,
maar dit geheel terzijde.
Twee weken geleden kwam er een vriendelijke man vragen of we zijn petitie tegen
de RER wilden tekenen, want dat zou toch
allemaal veel lawaai maken en het was
niet nodig. Hier kan u tekenen. Hier heeft
u een pen. Zo, daar zie… Hoe, u tekent
niet? Zijn linkerwenkbrauw ging een heel
klein beetje omhoog. Te vertalen als: “Alle
Schouppes met hun blikken ﬂuitjes nog
aan toe, een tegenstander? Hoe is dat nu
mogelijk?” Wenkbrauw twee (waarachter
zich de denkende hersenhelft schuil hield)
bleef onbewogen. Voor kenners: “De
zoekfunctie is gestart onder het trefwoord
‘argument’”.
Na een even lange als pijnlijke stilte stak
ik opnieuw van wal. Of mijnheer ook tegen
al die auto’s was die iedere ochtend en
avond door Linkebeek ‘bumperen’? Of hij
daar geen last van had? Of hij met zijn
petitie ook de bewoners van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat warm kon
maken? Of hij al wel eens een trein van
binnen had gezien, met zo van die zitbanken en zo…? Of hij het dan ook vervelend
zou vinden dat hij een uur zou moeten
wachten en in Brussel de stress zou
moeten ervaren van een verbinding die je
soms nog net of anders net niet haalt? Of
hij begrijpt waarom er vroeger meer
treinen waren?
Te veel vragen ineens. Overload in linker
hersenhelft. Stilte. Wenkbrauw zakt: de
zoekfunctie is gestopt; de aanhalingstekens gaan open: “Ja, natuurlijk, vroeger
waren er in de spits drie treinen en nu

niet meer”, hernam hij met een sprankeltje
hoop in de ogen. En dan meteen verder,
met lichte triomf in de stem: “En waarom
doen ze dat dan nu niet meer?” (Hij was
niet meer te houden). “Ziet u wel, die vier
sporen zijn niet nodig.” Meer dan triomf,
zelfs enige meewarigheid over mijn absoluut onvermogen tot denken, klonk door.
Beleefd blijven en met twee woorden
spreken: “Natuurlijk mijnheer, u stelt
inderdaad de juiste vraag. Waarom kan het
nu niet meer? Maar uw antwoord heb ik
nog niet gehoord”. (Linkerwenkbrauw gaat
nu op en neer: zoekfunctie uitgeschakeld?
Over naar familie? Waar is familie? Familie
op trein naar Brussel?)
Mag ik u zelf antwoorden, mijnheer?
Omdat minister van Verkeer De Croo toen
zonodig zijn IC/IR plan op de sporen wou
en zodoende prioriteit gaf aan de snelle
verbindingen tussen grotere steden op
grotere afstand, ten koste van de boemels
die onze stations, toen nog lekker ouderwets schoon, erkenden en er stopten. Voor
de jongere lezers: een station, dat was
een proper wit geschilderd hoog ‘huizeke’
zonder grafﬁti, met donkergroene deuren,
enkel glas en een grote ‘stoof’. En als de
boemel eraan kwam, klopte de stationschef (die hadden we toen ook nog) eens
met zijn ‘kaartjes-knipmachien’ tegen dat
enkel glas om te zeggen: “Hij is daar”. (Op
dat moment vertrokken wij meestal thuis,
maar dat is hier niet belangrijk).
Wel, toen schafte men de halfuur-uurregeling af. En dat kwam toen ook goed uit,
want men mocht vooral niet op langere
termijn denken. Hoe minder treinen, hoe
minder volk; hoe minder volk, hoe minder
treinen. En als we zo nog een beetje voort
doen, kunnen we het allemaal “afskaffen”,
want het kost te veel geld. Dat heb ik
allemaal niet aan die mijnheer verteld.
Want het was best aangenaam warm op die
mooie nazomerse zaterdag. En de petitionist begon een beetje te zweten en
daarvan werden zijn handen klam en zijn
papiertje krom.

zaam was, maar daarin ontbrak iets dat
wij meestal een argument noemen. Maar
hij was moedig en ging door, verder op
zoek naar handtekeningen. Even later
kwam hij triomfantelijk terug. “U bent de
enige die niet getekend heeft”. Nu moest
ik mij dus pas ellendig beginnen te voelen, naïeveling die ik was. In lichte paniek
informeerde ik nadien bij de buren. Ze
zeiden inderdaad meteen getekend te
hebben. Toen ik dan naar argumenten
vroeg en mijn verhaal deed, gaven ze toe
dat ze het zo nog niet bekeken hadden.
Maar ja, het was zo een minzame man…
De ﬂuo-petitionisten verzetten zich niet
tegen het GEN als dusdanig, maar willen
dat de NMBS aantoont dat het nodig is.
Ieder weldenkend mens beseft dat men in
de studiebureaus van een van onze overheidsbedrijven met een reuzentekort niet
voor de lol dure viersporenprojecten gaat
uittekenen. Deze actie, als ze al lukt, kan
het plan enkel vertragen, niet tegenhouden. Wat winnen we daarmee?
Het Gewestelijk Expressnet zal natuurlijk
hinder veroorzaken. Niet alleen de werken,
maar ook de viaduct die men in het Kleindal zal bouwen, is een verminking van
deze vallei. En voor de bewoners die
onteigend worden, is dit een drama. En er
zullen meer treinen rijden. Het zal drukker
zijn. We moeten niet naïef zijn. Maar er
bestaat ook nog zoiets als het ‘algemeen
belang’ en tolerantie en wie ‘neen’ zegt,
komt best met een valabel alternatief.
NIMBY: zo noemt men dit. Het staat voor
Not In My Backyard. Niet in mijn achtertuin. Vliegen? Ja, elke vakantie, maar niet
boven mijn villa. Spelende kinderen? Tof,
maar niet in mijn buurt… Van zoiets ligt
een mens soms wakker ’s nachts.

Na een kort nieuw wenkbrauwenballet
kwam er een antwoord, ongeveer even
welluidend als onze papieren man minSJOENKE I jaargang 45, nr 270 november 2005

UIT DE GEMEENTE
04

Uit goede bron
Spoorweg
In het kader van de uitbouw van een
Gewestelijk Express net (GEN) rond de
hoofdstad voorziet de NMBS in de aanleg
van twee bijkomende sporen op de spoorlijn Brussel-Nijvel. Aan de voorbereiding
van dit project wordt in alle stilte verder
gewerkt. Voor het deel dat in het Vlaams
Gewest ligt, is het milieueffectenrapport
nog steeds niet goedgekeurd, zodat van
een bouwvergunning nog geen sprake is.
Maar het staat zo goed als vast dat de
uitbreiding er komt en de kans dat er nog
belangrijke aanpassingen kunnen worden
afgedwongen, is niet erg groot. Het is dan
ook rijkelijk laat dat ‘het collectief RERLinkebeek (Réseau express régional)
vorige maand een debatavond over deze
problematiek organiseerde. Deze actiegroep verzet zich tegen de aanleg van de
bijkomende sporen en tegen de onteigening van verscheidene huizen, het station
en drie bruggen. De groep twijfelt aan de
efﬁciëntie van de voorziene geluidsmuren
en keurt ook de bouw van een soort
viaduct langs de kant van de Kleindalstraat af. De werken zullen jarenlang het
verkeer in de gemeente bemoeilijken, de
woningen in waarde doen dalen en het
leefmilieu aantasten. Het collectief noemt
de werken grotesk en nutteloos. De vergadering werd druk bijgewoond. De leden
van het schepencollege woonden het
debat bij, maar opvallend was dat zij zich
niet in de discussie mengden. Dat lijkt er
alvast op te wijzen dat zij niet helemaal
achter de ingenomen standpunten van
RER-Linkebeek staan.
Landbouwbedrijf
Vorige maand werd hier gemeld dat het
schepencolege de aangevraagde milieuvergunning voor de oprichting van een
veeteeltbedrijf in het Kleindal. De zaak is
hiermee nog niet van de baan, want de
aanvrager ging tegen deze beslissing in
beroep bij de Bestendige Deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant.
Hess-de-Lilez
De bouw van 10 eengezinswoningen en 12
sociale appartementen op de ‘schenking
Hess-de-Lilez ‘ schiet goed op. De ruwbouw van de 10 huizen en van 1 appartementsblok staat er al. Na een moeilijke
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start wegens problemen met opkomend
grondwater, verlopen de werken zoals
gepland en is het, volgens de architect,
niet onwaarschijnlijk dat de werken tegen
september van volgend jaar voltooid zijn.
Dapperensquare
De aanpassingswerken aan de nieuwe
gemeente-eigendom, waarin de politie de
en bibliotheek zijn ondergebracht, hebben
uiteindelijk 69.000 euro gekost. Dat is iets
lager dan de geraamde 75.000 euro. De
voorlopige verbeteringswerken aan het
wegdek rond de Dapperensquare kostten
de gemeente 22.650 euro. Deze oplapbeurt
biedt de automobilist toch wat meer
comfort, maar de veiligheid van de voetganger laat in deze drukke buurt toch nog
te wensen over. Het voetpad aan de kant
van het park ligt er vuil en uitgespoeld bij
en twee maanden na de werken was er van
een zebrapad op de hoek met de Stationsstraat nog geen spoor te bekennen. Vanaf
dit jaar zijn het niet meer de gemeentewerklieden die instaan voor het onderhoud
en de aanpassing van de verkeerssignalisatie en wegmarkeringen. Deze opdracht
wordt nu aan een gespecialiseerde ﬁrma
toevertrouwd. De ﬁrma kreeg pas eind
september de opdracht om dit toch wel
belangrijke zebrapad te herschilderen en
het is onwaarschijnlijk dat dit nu al is
gebeurd. Sinds de aanleg van het verkeersplateau ter hoogte van het postkantoor
stellen vele voetgangers zich ook vragen
over de veiligheid bij het oversteken, omdat
er ook daar geen zebrapaden meer zijn.
Kerktrappen
De werken aan de diverse trappen naar het
Gemeenteplein betekenen een belangrijke
verbetering voor de voetgangers en
wandelaars. Normaal gesproken hadden
deze werken rond deze tijd beëindigd
moeten zijn, maar de vernieuwing van
nutsleidingen en verbouwingswerken aan
een privéwoning in de Kerkstraat zorgden
voor ernstige vertraging. De werken aan
de Honderdjarige trap zijn wel zo goed als
klaar; die aan de grote Kerktrap moeten
eigenlijk nog beginnen, omdat de herstelling van een oude steunmuur meer tijd in
beslag neemt dan men dacht. Deze muur
maakt deel uit van een belangrijke verbouwing die de eigenaars van het gebouw

momenteel laten uitvoeren. Het behoud
van deze natuurstenen muur was - eigenaardig genoeg - de enige voorwaarde die
Monumenten en Landschappen oplegde bij
haar gunstig advies voor deze werken aan
een gebouw in een geklasseerde zone. De
technische dienst van de gemeente bracht
voor deze plannen een negatief advies uit,
omdat de voorgestelde constructie ‘de
omgeving en het karakter van de kerktrap
sterk zal wijzigen’. Het schepencollege
volgde het negatief advies echter niet en
maakte het dossier, omwille van de omvang van de werken, over aan de ambtenaar van Stedenbouw. Deze verzette zich
niet tegen de aﬂevering van de bouwvergunning. In het gebouw is onder meer een
architectenbureau gevestigd, waarvan
iemand zetelt in de gemeenteraad.
Uccle mon village
Naast Bravo Uccle krijgen we weer een
ander Ukkels blad in de bus. Dat het
eerste nummer ongeveer een jaar voor de
gemeenteraadsverkiezingen verscheen, zal
wel geen toeval zijn en dat op de voorpagina de kop van de Ukkelse burgemeester
prijkt, wijst erop dat er gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn. Dat dit blad
ook in de bussen van Linkebeek en Rode
komt, kan enkel maar gezien worden in het
kader van de verfransingspolitiek. Want
welke meerwaarde heeft dergelijke publicatie voor Linkebekenaren en Rodenaren?
40 jaar Franstalige school
Onder vrij ruime belangstelling werd op
vrijdag 7 oktober het 40-jarig bestaan van
de Franstalige gemeenteschool gevierd en
werden vooral de pioniers in de bloemetjes
gezet. Al voor de invoering van de taalfaciliteiten in 1963 richtte het gemeentebestuur onder de toenemende druk van
Franstalige inwijkelingen Franstalig
onderwijs in. In de zogeheten ‘transmutatieklassen’ zouden kinderen aangepast
onderwijs krijgen om later naar de Nederlandstalige school te kunnen overstappen.
De praktijk was wel anders, want de
Franstalige kinderen leerden er bitter
weinig Nederlands. Bovendien werden ook
heel wat Vlaamse kinderen, die in die
klassen terechtkwamen, op die manier
volledig verfranst.
De eerste Franse ‘bewaarklas’ in de ge-
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In dit huis van een particulier vonden de eerste lessen van de Franstalige school plaats.

meenteschool kwam er in 1957, maar die
werd twee jaar later een Vlaamse kleuterklas omdat het ministerie van Onderwijs
bezwaar maakte tegen de organisatie van
Franstalig onderwijs in een Vlaamse
gemeente. In 1963 zaten er nog vijf
leerlingen in de transmutieklas. De leraar
nam ontslag en de overgebleven leerlingen
veranderden allemaal van school.
Maar midden 1963 werden de taalfaciliteiten ingevoerd en werd het voor Franstaligen plots eenvoudiger om ook basisonderwijs in hun eigen taal op te eisen. Op
verzoek van 16 gezinshoofden was het
gemeentebestuur verplicht kleuter- en/of
lager onderwijs in te richten. En het
Linkebeeks gemeentebestuur, toen nog
hoofdzakelijk in Vlaamse handen, sputterde zeker niet tegen, want in de loop
van 1964 werd tot driemaal toe een
omzendbrief aan de bevolking gericht,
waarin de Franstalige ouders op deze
mogelijkheid werden gewezen. Bij de start
van het schooljaar 1965-’66 waren er
zesentwintig geldige handtekeningen voor
kleuteronderwijs verzameld, voor het lager
onderwijs maar negen. De eerste Franstalige kleuterklas kon van start gaan.
Een probleem was het tekort aan klaslokalen, want de kleine gemeenteschool
beschikte toen amper over vier lokalen
naast het gemeentehuis (de huidige
raadzaal, de garage en de vroegere bibliotheek). De nieuwe Franse kleuterklas werd
samen met de bestaande Nederlandstalige
kleuterklas ondergebracht in het grootste
klaslokaal, dat door een houten wand werd
opgesplitst. Aan de Franstalige kant leidde
dat onmiddellijk tot heel wat protest,
zodat het gemeentebestuur nog dezelfde

maand de nodige schikkingen trof voor de
aankoop van twee prefabklaslokalen. Het
zou echter tot 1967 duren, en dat na heel
wat lobbywerk, voordat hiervoor staatstoelagen werden toegekend en de inhuldiging begin september kon plaatsvinden.
De Franstaligen oefende druk uit op het
schepencollege, opdat de twee lokalen
allebei naar het Franstalig onderwijs
zouden gaan en dit met het vooruitzicht
op de opening van een eerste leerjaar. Aan
de Vlaamse kant ging men daarmee niet
akkoord, omdat de Nederlandstalige school
al jarenlang vragende partij was voor
nieuwe schoollokalen. Uiteindelijk kregen
zowel de Nederlandstalige als de Franstalige kleuters onderdak in het paviljoen dat
een voorlopige plaats kreeg op een braakliggend privéterrein aan de Dapperensquare. Precies op de plaats waar later
het gebouw zou komen waar nu de politie
en de bibliotheek zijn gehuisvest.
In september 1966 begon men met het
eerste leerjaar. Aangezien de Franstalige
kant een lokaal in het gemeentehuis
afwees, werd ingegaan op het voorstel om
deze nieuwe klas bij een particulier in de
Stationsstraat onder te brengen. Sommige
ouders aanvaardden deze oplossing niet en
daarom duurde het tot oktober vooraleer
het wettelijk vereist aantal leerlingen
werd bereikt. De volgende schooljaren
kwam er telkens een nieuw leerjaar in de
Franstalige lagere school bij en werd ook
de kleuterklas ontdubbeld. Zo telde de
school in september 1971 3 kleuterklassen
en 6 lagere klassen, samen 175 leerlingen.
Intussen waren er nog een paar schoolpaviljoenen bijgekomen, die hun plaats
kregen op het ‘s Herenblok waar later het

De restauratie van de kerktrap is volop bezig.

schoolcomplex zou worden ingeplant.
Voor het Nederlandstalig onderwijs waren
er in Linkebeek toen nog 2 scholen, de
gemeenteschool en de vrije zusterschool
(nu de Moelie). In de gemeenteschool
zaten toen 74 kinderen, waarvan 24 in de
kleuterklas en 50 verdeeld over 3 graadklassen. De lagere school van de zusterschool zou steeds minder leerlingen
aantrekken en uiteindelijk in 1981 de
deuren moeten sluiten.
De gemeenteraad keurde al in 1961 een
ontwerp voor de oprichting van een nieuw
schoolcomplex goed, maar de administratieve weg was lang en in 1965 werd het te
kleine ontwerp zelfs helemaal afgevoerd
met het vooruitzicht op de komst van
Franstalige klassen. Twee jaar later kwam
er een nieuw ontwerp voor een gebouw
met 8 klassen, een turn- en feestzaal en
een speelplaats: raming ongeveer 10
miljoen oude Belgische franken. Al vlug
bleek dat ook dit ontwerp veel te klein zou
zijn. Op 5 juli 1974 keurde de gemeenteraad de bouw van het huidig grote schoolgebouw goed voor de prijs van ruim 25
miljoen fr. De bouwwerken gingen in 1975
van start en waren in het voorjaar van
1976 klaar. Net op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober van dat jaar.
Opmerkelijk is wel dat bij die verkiezingen
zowel de uittredende burgemeester als de
schepen van onderwijs deze realisatie niet
wisten te verzilveren, want ze werden
beiden niet herkozen. Het FDF had in
Linkebeek de macht gegrepen.
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Stabiliteitswerken aan het talud
van de Zavelstraat
Uit de gemeenteraad van 24 oktober
> De gemeenteraad neemt kennis van de
jaarrekening 2003 van het OCMW. Normaal
gezien wordt rond deze tijd de rekening
van het voorbije jaar voorgelegd, maar
door het ontslag van twee opeenvolgende
gewestelijke ontvangers, liep de OCMWboekhouding een zodanige achterstand op
dat de nieuwe ontvanger nu pas klaar is
met de eindrekening van het boekjaar
2003.
> Al bij de verbeteringswerken van de
Stationsstraat in 1999 was duidelijk dat
het talud tussen de Stationsstraat en de
Zavelstraat verzakkingen vertoonde. Het
drukke verkeer en vooral het intense
busverkeer van de lijnen 38 en 43 zijn
hiervan wellicht de hoofdoorzaken. De
verbetering van het wegdek en de voetpaden werd toen echter uitgevoerd zonder
een onderzoek in te stellen naar de staat
van het talud. Deze verbeteringswerken,
die toen ongeveer 110.000 euro hebben
gekost, werden echter nooit volledig
voltooid, omdat het gemeentebestuur in
onmin raakte met het studiebureau en met
de aannemer. Intussen verkeert dit gedeelte van de Stationsstraat opnieuw in
slechte staat en moest het schepencollege
in 2002 toegeven dat er met het talud wel
wat aan de hand is. De gemeenteraad
stelde het studiebureau van Haviland aan

Het talud aan de Stationsstraat.
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om nieuwe verbeterings- en rioleringswerken van het bovengedeelte van de Stationsstraat voor te bereiden. Haviland kwam
snel tot het besluit dat eerst het talud
aangepakt moest worden en schakelde een
gespecialiseerd studiebureau voor gronden funderingstechnieken in, dat een
uitgebreid grondonderzoek uitvoerde. Er
gebeurden vijf dieptesonderingen en twee
boringen tot op twintig meter diep. Uit
het uitgebreid rapport blijkt dat de toestand niet alarmerend is, maar dat de
stabiliteit van het talud toch aanzienlijk
kleiner is dan normaal. Om de stabiliteit
op peil te brengen zijn belangrijke ingrepen nodig, waaronder het bouwen van een
verankerde steunmuur aan de voet van de
berm en het inboren van grondankers en
stalen palen. Zonder onvoorziene tegenslagen zouden de werken twee maanden in
beslag nemen en uiteraard voor de nodige
verkeershinder zorgen. De prijs van de
werken, waar geen subsidie voor is, zal
ongeveer 500.000 euro bedragen. De
gemeenteraad keurt het lastenboek en de
kostenraming unaniem goed.
De stabiliteitswerken zullen in het voorjaar van volgend jaar worden uitgevoerd.
Op vraag van de oppositie antwoordt de
schepen van Openbare Werken dat nadien
de werken aan de straat zullen volgen. De
oppositieleden hebben daar hun twijfels

over, want hoogstwaarschijnlijk moet de
riolering in de hele Stationsstraat worden
vernieuwd. En de voorbereiding van het
subsidiedossier zal een hele tijd in beslag
nemen.
> Als gevolg van de overname van energieproducent Electrabel door Suez, moeten
de aandeelhouders van Electrabel een
beslissing nemen over hun aandelen. De
gemeente Linkebeek is in het bezit van
1.009 Electrabelaandelen en kan deze nu
aan Suez verkopen. Deze verkoop gebeurt
deels in cash en deels in Suezaandelen en
zou ongeveer neerkomen op een inkomen
van 184.000 euro en 4.036 Suezaandelen
die in september 23,70 euro waard waren.
De raad stemt unaniem in met het voorstel
om de Electrabelaandelen aan Suez te
verkopen en de verworven Suezaandelen
tijdelijk te behouden.
> Vervolgens wordt een nieuwe begrotingswijziging voor dit jaar voorgelegd. In
de gewone dienst kan, na de goedkeuring
van de rekening 2003, een batig saldo van
309.000 euro worden ingeschreven, alsook
50.000 euro meer aan dividenden van
intercommunale verenigingen.
Belangrijke verhogingen voor dit dienstjaar zijn onder meer het gevolg van de
inbraak in het gemeentehuis, waarbij heel

De verkeersdrempel in de Stationsstraat ter hoogte van de post.
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Ski mee in Snowworld
Sportregio Zuidwest Rand
27 november - Landgraaf Nederland
wat documenten, kantoormateriaal en brandkasten werden
ontvreemd (ongeveer 14.000 euro). Voor het onderhoud van
gemeentevoertuigen is er 5.000 euro extra nodig en voor de
huur en het gebruik van het fotokopieerapparaat van de gemeentescholen 6.900 euro. Voor het onderhoud van parken en
plantsoenen, vellen en heraanplanten van bomen komt er
13.000 euro bij.
In de buitengewone begroting komt er bij het begrote bedrag
van 47.000 euro nog 25.000 euro voor de betaling van studiebureaus voor geplande openbare werken. Noodzakelijke aanpassingen aan het alarmsysteem van de schoolgebouwen zullen 6.600
euro kosten. Wegens overlast met de slecht functionerende
verliesputten in het Kleindal en het Schaveypad wordt een
krediet van 45.900 euro ingeschreven om een ontwerper aan te
stellen, die een oplossing moet uitwerken door de aanleg van
kleine zuiveringsinstallaties.
De oppositieleden van LK2000 willen meer uitleg over de hoge
kosten van de fotokopies in de gemeentescholen. Met de verhoging die nu wordt goedgekeurd, lopen deze kosten op tot 17.000
euro, een prijs waarvoor je in een copycenter een indrukwekkend aantal fotokopies kan nemen. Het schepencollege geeft
weinig uitleg, maar deelt mee dat er een nieuw en voordeliger
contract met de verhuurﬁrma van het fotokopieerapparaat werd
afgesloten.
LK2000 heeft eveneens vragen bij de nieuwe kosten voor het
alarmsysteem in de schoolgebouwen. Vorig jaar, bij de installatie van het nieuwe systeem, bevestigde de schepen van
Onderwijs nog dat ‘het systeem perfect werkt’. Nu blijken
opnieuw bijkomende aanpassingen voor 6.600 euro noodzakelijk. De schepen verwijst in zijn repliek enkel naar het verslag
van de veiligheidsdienst van Haviland. Ondanks de opmerkingen
keurt de oppositie de begrotingswijziging mee goed.
> Nadien bestoken de oppositieraadsleden gedurende ruim een
uur het schepencollege met vragen over diverse problemen.
Zebrapaden die niet worden herschilderd, het parkeerreglement
op het Gemeenteplein, waarover blijkbaar geen akkoord komt,
de vuile staat van dat plein en de vervanging van de twee
bomen aan de kerkhofmuur. Verder nog maar eens bemerkingen
en oprispingen over het Wijnbrondal en tal van andere voetpaden waar overal wel iets aan mankeert. Tot slot ook nog vragen
over het aanslepen van de werken in de Kerkstraat. De gas- en
elektriciteitsmaatschappij blijkt hiervoor deels verantwoordelijk
te zijn. Over de kosten voor de vernieuwing van de aansluiting
op het waternet, die sommige eigenaars van deze straat voorgeschoteld kregen, bestaat op dit ogenblik nog onduidelijkheid.
De watermaatschappij BIWM onderzoekt of deze regeling conform het bestaande reglement is.

Ben je van plan om in de winter te gaan skiën en bereid je je
graag voor? Of ga je niet op wintersport, maar wil je wel eens
op de piste staan? Dan heeft de sportregiowerking Zuidwest
Rand voor jou de geschikte formule.
De sportregiowerking Zuidwest Rand biedt je de mogelijkheid
om twee uur te skiën of te snowboarden op de overdekte
skipiste ‘Snowworld’ in Landgraaf (Nederland). Zowel beginners
als ervaren skiërs kunnen mee. Beginners kunnen kennismaken
met skiën (of snowboarden) door 1 uur les te volgen en 1 uur
vrij te skiën (of te snowboarden). Ervaren skiërs kunnen zich
twee uur vrij uitleven in de sneeuw.
De sportregiowerking Zuidwest Rand van de provincie VlaamsBrabant draagt voor jou een mooie som bij. Jongeren onder de
13 jaar betalen 20 euro; 13-jarigen en ouder betalen 25 euro.
Hierin zit de toegang, de les, het busvervoer en de verzekering.
Jongeren onder de 14 jaar moeten vergezeld zijn van een
meerderjarige. Inschrijven moet voor 16 november. Er kunnen
maximum 50 personen mee.
Info: Cindy Van Dijck, 02 381 21 25, cindy.vandijck@derand.be

KAV Linkebeek
Mechelen is dit najaar in vrouwenhanden. Op zondag 13 november willen wij daar als KAV van Linkebeek van meegenieten in
gezinsverband (dus man en kinderen mogen mee).
Om 11u bezoeken we de tentoonstelling ‘Dames met Klasse’.
Mechelen, vijfhonderd jaar geleden. Twee vrouwen spannen er
de kroon: Margareta van York en Margareta van Oostenrijk.
Beide dames worden al vroeg weduwe en spelen een actieve rol
in het politieke en culturele leven van Europa. Deze tentoonstelling vormt dit najaar zonder twijfel het hoogtepunt in de
tentoonstellingskalender van Vlaanderen. Voor de gelegenheid
zijn ruim 1.700 objecten uit de hele wereld tentoongesteld. In
de namiddag maken we met een gids een historische ‘vrouwenwandeling’ door de stad. Vrouwen hebben door de eeuwen heen
hun stempel op de stad gedrukt. De sporen daarvan zijn niet
altijd meteen zichtbaar, maar iemand met een geoefend oog
merkt ze meteen op.
We vertrekken met de trein aan het station van Linkebeek om
8u30. Prijs voor deze interessante dag: 15 euro met gids (zonder treinticket). Inschrijven is noodzakelijk.
Op 14 december organiseert de KAV voor haar leden het jaarlijkse kerstfeest in de Moelie, vanaf 19u30. Iedereen is hartelijk
welkom op dit gezellig samenzijn met een lekker hapje, een
drankje en ontspanning.
Tot dan, Lieve
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Linkebeek vroeger en nu
Het ontstaan van Linkebeek (4)
De meeste gemeenten, zo ook de onze, zijn begonnen als parochie. En dat betekent meer dan een kerk
met een gelovige bevolking errond, want een parochie moest aan een aantal voorwaarden voldoen. ‘De
Geschiedenis van Linkebeek’ situeert dit beginpunt ergens tussen 900 en 1190: een tijdspanne van 290
jaar. Mijn zoektocht naar een exactere tijdsbepaling is tot hiertoe de moeilijkste en meest frustrerende
opgave geweest in deze artikelenreeks. Maar misschien is het verhaal van de speurtocht boeiender en
leerrijker dan het resultaat ervan.
De teksten
1. Rond 800 schonk Engela, een adellijke
Brabantse dame, het grondgebied ‘Leeuw’,
waartoe bijna heel Linkebeek behoorde,
aan de Sint-Pietersparochie van Keulen,
“toen Hildebald er aartsbisschop was”
(785-819). Deze laatste uitdrukking wijst
erop dat de eerste tekst van de schenking
heel wat later is geschreven. Steunend op
enkele historische details situeert P.
Bonenfant deze tekst rond 900. Belangrijk
is dat deze oorkonde spreekt van negen
(dochter)parochies. In de ontwikkeling
van de kerkorganisatie ging het meestal
als volgt: ergens begon er een parochie,
die daarna moederparochie werd met
ﬁlialen, dochterparochies genoemd. En
deze dochterparochies konden op hun
beurt moederparochie worden van een
tweede generatie dochterparochies. Dit
schema moet hier gevolgd zijn en historici
stellen dat Rode bij deze negen Leeuwse
(dochter)parochies hoorde. Linkebeek was
er toen niet bij maar kwam als dochterparochie van Rode nadien - dus na 900 - tot
stand.
2. In een vorige bijdrage spraken we al
over de legende van de H. Berlindis. Aan
de hand hiervan zou men een exactere
datum kunnen aﬂeiden uit de teloorgang
van de vermoedelijke burcht Homborch na
977, wegens de verplaatsing van de
grafelijke hoofdzetel naar de stad Brussel.
In dit klimaat zou de Linkebeekse burchtkerk, die haar belang als uitkijkpost
verloor, samen met de bijhorende gronden
gemakkelijker afgestaan kunnen worden
aan de kerkelijke overheid en aan de
plaatselijke bevolking. We zouden dus het
ontstaan van de parochie Linkebeek
kunnen situeren vanaf het jaar 980. Maar
mogelijk had de burcht Homborch reeds
vroeger haar betekenis verloren. Veiligheidshalve nemen we, op basis van de
Homborchtheorie, 950 als vroegste stichSJOENKE I jaargang 45, nr 270 november 2005

tingsdatum. Ik weet dat deze theorie niet
door elke geschiedkundige aanvaard
wordt, maar hoe langer hoe meer geraak ik
overtuigd van de gegrondheid ervan.
De stichtingsvoorwaarden
Om als (dochter)parochie erkend te worden, waren er minstens drie voorwaarden
nodig. Misschien leiden deze tot wat meer
duidelijkheid?
1. De parochie moest beschikken over een
hofstede en voldoende grond (12 bunder).
Dit kwam hier ongeveer overeen met een
gedeelte van Linkebeek-dorp binnen de
bocht van de beek, het huidige ‘centrum’
dus, en enkele gronden in Ukkel. Vele
stukken zijn nu onteigend (de spoorweg
en het station) of verkocht. Opmerkelijk is
wel dat deze gronden de drie uitkijkposten
omvatten die voor de veiligheid van een
naburige woonburcht belangrijk waren: de
Maassquare (met de spoorweg en een stuk
weide aan de overzijde in Ukkel), de
bovenste kerkenberg met Gemeenteplein
en Dries (Dapperenplein), de pastorij met

hof. Dit steunt de theorie van de HOMburcht, maar meer levert deze zoektocht
voorlopig niet op.
2. Er moest een patroonheilige zijn met
een zekere verering. Sint-Sebastiaan werd
stilaan bekend in het Noorden na de
overbrenging van zijn relikwieën naar
Soissonsin in 826. Maar ook de recentste
opzoekingen kunnen geen licht werpen op
de verspreiding van zijn verering hier.
Misschien dat de geschiedenis van andere
Sint-Sebastiaansparochies meer gegevens
opleveren...
3. Er moest en groot grondgebied afgebakend worden, waarbinnen de tienden geïnd
mochten worden. Dit is zeer belangrijk,
want in deze periode werden de latere
gemeentegrenzen vastgelegd. In het begin
van de kerstening ging een deel van die
inkomsten naar de ‘heer’, die de kerk en de
landerijen aan de parochie had geschon-
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10 december
ken. Maar na de Gregoriaanse Hervorming (1074) verbood de
kerk - voor nieuwe parochies - het toekennen van tienden aan
wereldse personen. In Linkebeek zien we dat één derde van de
tienden nog lang daarna afgestaan werd aan de ‘heer’ of aan
zijn erfgenamen (via een kapelanij in Beersel). Het is dus
duidelijk dat onze parochie moet dateren van voor 1074. Deze
datum is een vaststaand gegeven.
Het Guldenboek
Wat dan met de tekst uit het ‘guldenboek’, die de stichting van
onze parochie toeschrijft aan ‘Godfried I metten baard’ (11061139)? Dit verhaal mag naar het rijk van de legenden gestuurd
worden. Niet alleen wegens de vorige beschouwing, maar ook
omdat zo’n stichting een onafhankelijke parochie als gevolg
heeft, terwijl in een latere oorkonde (1190) onze parochie nog
altijd vermeld is als dochterparochie, afhankelijk van Rode! Pas
in 1221 wordt Linkebeek vermeld als zelfstandige parochie.
Het verhaal in het guldenboek, geschreven rond 1470, leert ons
wel iets over de gevoeligheden van de 15de eeuw: in elke
legende moet men immers zoeken naar de achterliggende
betekenis. Toen in 1467 (of 1469) de Bourgondische hertog
Karel de Stoute hier met heel zijn gevolg op pelgrimstocht
kwam, werd onze parochie op slag beroemd. In die tijdsgeest
moest de stichting van zulke parochie op een speciale manier
gebeurd zijn! Godfried I, de eerste hertog van Brabant, die drie
eeuwen later blijkbaar nog niet vergeten was, werd dan opgevist als de ideale stichter. Hij is trouwens begraven in de abdij
van Afﬂigem - zijn grafsteen is er nog te bewonderen - en met
deze abdij had Linkebeek banden via het zusterklooster van
Vorst.
Besluit
Er bestond reeds in het begin van de 10 de eeuw een burchtkerk, die toebehoorde aan de ‘heer’ van het gebied. De stichting
van ons dorp, als dochterparochie van Rode, ligt tussen 950
(vermoedelijk) en 1074. Onze parochie werd zelfstandig tussen
1190 en 1221.
Alex Geysels
Bronnen:

- Geschiedenis van Linkebeek, 1958, blz. 44, 48, 49, 109, 110.
- C. Theys, Geschiedenis van Dworp, Gesch & Oudh Genootsch. Vl Bt,
Brussel, 1948, blz. 101-103.
- De Becker/Vanhemelryck, Geschiedenis van Rode, Gemeente S.G.Rode,
1982, blz. 368-369.
- J. Verbesselt, Parochiewezen in Brabant XIX, idem, Brussel, 1985,
blz. 153-157.
- P. Bonenfant, La Notice de Donation de Leeuw, Revue Belge de
Philologie et Histoire, Brussel 1935/3.
- J. Baerten, Parochiewezen in de streek van Halle, Kursus Streekgids,
Halle, 1979.
- Verslag kerkfabriek van 4/7/1920 (Maessquare + spoorweg + overzijde
spoorweg: eig. kerkfabriek).
- Kadasterplan Popp, 1840, sectie A, 180-185 (Maessquare + berm tot
beneden: eig. kerkfabriek).
- Met een speciale dank aan Jan De Cock, historicus uit Alsemberg, voor
de tekst van Engela/Bonenfant.

De Cultuurraad van Linkebeek houdt er sedert enkele jaren de wat
eigenaardige traditie op na om alle mogelijke nieuwjaarsrecepties
de loef af te steken en, nog voor de koning zijn nieuwjaarsbrief
heeft geschreven, een feestje te bouwen. Dit heeft een naam: de
eindejaarsreceptie. Daarbij willen we vooral onze ledenverenigingen, maar ook al wie van ver of dichtbij bij de Moelie betrokken
is, uitnodigen voor een glas en een gezellige babbel. Vanzelfsprekend gaat onze fakkeltocht hieraan vooraf: een feeërieke
winterwandeling door Linkebeek. Voor de kinderen is er na de
fakkeltocht een ﬁlmprojectie. Wij hopen jou op zaterdag 10
december te mogen verwelkomen. De fakkeltocht start om 19 u
(verzamelen op het terras van Café de Moelie). De receptie start
om 20u30. Die receptie wordt buiten op het caféterras gehouden rond de gezellig brandende vuurkorven. Neem dus een
frakske en een mutske mee. En als ge kouwe voetekens krijgt,
dan moogde gij misschien naar binnen gaan alwaar het een
betteken warmer zal zijn. Wat de fakkeltocht betreft, vragen we
aan de ouders om mee toe te zien op de veiligheid van de
kinderen. Let ook op met nylonjassen en dergelijke. De cultuurraad zorgt voor de fakkels.
Rik Otten

Paardenkastanje in gevaar?
Dit jaar zagen we het ook in Linkebeek: de paardenkastanjes
verkleuren in volle zomer. Wat is er aan de hand? De boosdoener
is een motje, de ‘kastanjemineermot’, die haar eitjes legt
bovenop de bladeren. De larven die hieruit komen maken, zoals
mijnwerkers, gangen in het bladmoes tussen de boven- en
onderhuid van de bladeren. Zwaar aangetaste bladeren verkleuren en vallen af. De larven verpoppen in het blad en zo kunnen
er 3 à 5 generaties per jaar ontstaan. De laatste generatie
brengt de winter door als pop in de afgevallen bladeren. De
ziekte is voor het eerst opgemerkt in Zuid-Europa in 1984 en
bereikte Vlaanderen in 2000. Op dit ogenblik is er nog geen
sterfte vastgesteld als rechtstreeks gevolg van deze plaag,
maar wie de boom heeft geplant voor het mooie en statige
uitzicht is er aan voor de moeite. Bestrijdingsmiddelen zijn er
(nog) niet. Het meest aangewezen is de aangetaste bladeren
ofwel te composteren bij hogere temperatuur ofwel te verbranden. Zo kan je de aantasting beperken. Dit gebeurt het best in
oktober, nadat de bladeren afgevallen zijn.
Alex Geysels

KWB
Onze eerste vergadering en de eerste kookles van het werkjaar
zitten erop. Op de vergadering zijn al data vastgelegd voor
enkele activiteiten. De kookles, onder leiding van Marc Moorkens, was formidabel. Nogmaals dank aan Marc. Alle leden
zullen bij hun volgend KWB-boekje het jaarprogramma ontvangen. Noteer alvast de datum van onze pensenkermis: 18 en 19
maart 2006.
Voor de KWB, Koen Pierret
SJOENKE I jaargang 45, nr 270 november 2005

UIT DE GEMEENTE
10 m/v van de maand

Een dorpsgeschiedenis in
zes archiefkasten
Een gesprek met Alex Geysels, bezieler van het Linkebeeks Archief
Hoeveel cafés waren er op ’t Holleken in 1955? Hoe zag het Gemeenteplein eruit in het Interbellum? Wie
woonde waar honderd jaar geleden? Vragen waar alleen het Linkebeeks Archief op kan antwoorden. Bezieler Alex Geysels bewaart de geschiedenis van Linkebeek in zes grote archiefkasten in gemeenschapscentrum de Moelie.
Alex is het een levenswerk. “Als ik dit niet
meer kan of wil doen, gaat het archief naar
de Vlaamse gemeenschap. De gemeente
heeft destijds al voorgesteld om het archief
over te nemen, maar dan verdwijnt allicht
het Vlaamse karakter ervan.”

Het Linkebeeks Archief zou niet bestaan
zonder Alex Geysels. Maar zeker niet
zonder zijn vader en zijn grootvader. “Mijn
vader hield alles bij over Linkebeek wat hij
kon vinden”, vertelt Alex. “Ook de archieven van zijn vader, mijn grootvader. Die
was gemeenteontvanger en zowat de
vertrouwensman van het dorp als het om
zakelijke afspraken ging. Hij verzamelde
een schat aan oude documenten en huurovereenkomsten uit die tijd. Toen mijn
vader in 1969 stierf, moest er iets met het
archief gebeuren. Ik was helemaal niet
geïnteresseerd in geschiedkunde, maar ik
begon de documenten te klasseren.
Stilaan wakkerde mijn interesse voor het
verleden van het dorp aan.”
In 1979 kocht het ministerie van cultuur
de Moelie aan. Alex Geysels was toen
voorzitter van de cultuurraad en zat mee
aan de vergadertafel. “Ik sprak toen met
de mensen van het ministerie over het
archief van mijn vader. Ze waren meteen
bereid zes kasten ter beschikking te
stellen om de documenten in op te bergen. Het zijn nog steeds dezelfde kasten.
In 1983 is de vereniging het Linkebeeks
Archief opgestart. Tijdens de herinrichtingswerken aan de Moelie in de jaren ’89
en ’90 moest het archief weg. Ik stapelde
alles in dozen op mijn zolder. Later konden
de documenten en de kasten terecht in
het zaaltje aan de kapel van het Holleken.
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De kapel sloot de deuren in 2002. Sindsdien staat het archief terug in de Moelie.”
Levenswerk
In de zes kasten is zowat alles te vinden.
Alex toont ﬁer een metalen naamplaat van
de Fanfare van ’t Holleken. “Die fanfare
heeft maar drie jaar bestaan, van 1924 tot
en met 1926. Het archief is eigenlijk een
verzameling van alles en nog wat over
Linkebeek. Foto’s, afﬁches van oude
verenigingen, postkaarten. Het groeit nog
steeds aan. De meeste dingen krijgen we
gratis van inwoners. Soms schaffen we ons
iets aan, zoals een belangrijk naslagwerk
over het dorp. We betalen dat met de
subsidies van de gemeente, onze enige
bron van inkomsten. Iedereen kan bij ons
terecht voor informatie. Er komen studenten, journalisten, professoren over de
vloer. We hebben veel materiaal geleverd
aan Jacques Dubreucq voor zijn fotoboek
over Linkebeek. Dat was een prima samenwerking, want nadien hebben we zijn
volledig persoonlijk archief gekregen. We
werken ook mee aan tentoonstellingen.
Onlangs nog bij de tentoonstelling van de
Moelie tijdens de jaarlijkse kermis. We
hebben toen een presentatie gemaakt over
de woningen van vroeger en nu.”
Alex en een medewerkster zijn nog volop
bezig om het archief tot in de details te
inventariseren en te digitaliseren. Voor

Veel veranderd
Het mooiste deel vindt Alex zijn verzameling foto’s en postkaarten. Hij kleefde de
kaarten en foto’s op karton en noteerde
achteraan alle mogelijke informatie, zoals
van wie de foto is, wanneer en waar de
foto gemaakt is, en andere bijzonderheden. “De oudste postkaart is vermoedelijk
van rond 1890. Er zijn ook foto’s die mijn
vader heeft gemaakt met zijn eerste
fototoestel. Dat is rond het begin van de
Tweede Wereldoorlog. Soms staan mijn
zussen op de foto. Dat helpt me de foto’s
te dateren. Ik ben geboren in 1941, mijn
zussen zijn drie en zes jaar ouder.”
Door vaak in de geschiedenis van het dorp
te grasduinen, vallen de recente veranderingen in de gemeente op. “Er is heel wat
veranderd. Er verdween groen en er kwamen verkavelingen bij. Maar Linkebeek
mag er nog wel zijn, hoor. Er is nog meer
groen dan je zou vermoeden, maar je moet
buiten het centrum zoeken. Ongeveer een
derde van het grondgebied is landbouwgrond. Een groot stuk van de gemeente zo’n 15% - omvat het Kleetbos. Cafés zijn
er bijna niet meer. Op ’t Holleken waren er
in 1955 nog vijftien cafés. Ik was toen bij
de fanfare en we hadden vijftien pleisterplaatsen, vandaar dat ik dat weet. Vandaag is er nog één café. De spontane
buurtfeesten zie je niet vaak meer. De
spontaniteit in het verenigingsleven is ook
veel minder.”
Bart Claes
Alle info op www.linkebeeks-archief.tz4.com.
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Chiro Sjoen is goed begonnen
rolden plechtig hun nieuw aspileven tegemoet over een smurrie
van ketchup, choco, eieren, bloem, water, roze brij,…
Zoals elk jaar namen ook dit jaar enkele leiders afscheid van het
actieve chiroleven. Dit tot grote spijt van alle medeleiders. We
willen Jan De Sauter en Jonas De Bruycker nog eens extra
bedanken voor hun jarenlange inzet en toewijding. Maar gelukkig mogen we ook enkele nieuwe leiders verwelkomen. Annelies,
Ben, Jonathan en Ward maken vanaf nu deel uit van onze 18koppige leiding. Jullie zien het, Chiro Sjoen is klaar om er weer
eens met zijn allen een spetterend jaar van te maken.

Gezinsbond

Het zand van de Kauwberg, waar onze startdag plaats had, zal
ondertussen wel uit alle uniformen verdwenen zijn, maar deze
mooie dag zal nog fris in het geheugen van onze nieuwe jefkes
liggen. Ook voor de oudere leden, die al jaren naar de chiro
komen, is de startdag elk jaar toch iets speciaals. Het is de dag
waarop ze afscheid nemen van hun oude leiding en uitkijken
naar hun nieuwe leiding. In de voormiddag was er zoals gewoonlijk een groot spel. De leden en de leiding moesten zich
verdelen in ‘families’. Die families moesten overdag geld, of
beter gezegd rijst, verdienen om te kunnen overleven. Zoals in
elk spel, waren er hier ook boemannen, vermomd als hertog en
hertogin. Zij kwamen de rijst afnemen. Gelukkig kwam het volk
in opstand en konden ze de hertog en hertogin na een ware
veldslag uitschakelen. In de namiddag stonden de ‘dopen’ op
het programma. De moeilijkheidsgraad verschilt van groep tot
groep. De allerkleinsten hebben zich als echte jefkes het chiroleven in gerold. De speelclubbers hebben hun plaats in hun
nieuwe groep moeten veroveren door een waar berggevecht te
winnen van de oudere speelclubbers. De oudere groepen hadden
blijkbaar honger. De toppers zorgden voor de cocktail, maar er
was enkel mayonaise en ketchup. Het bord en de lepel ontbraken, zodat ze elkaars buiken dan maar als tafel gebruikten. De
kerels daarentegen hadden grotere honger. Zij maakten een
omelet met vis en zij klutsten deze brij in hun mond. De aspi’s

Het schooljaar heeft een razende vaart genomen en na acht
weken intensief studiegenot bracht de herfstvakantie wat rust
en ontspanning. Wij zorgden in ieder geval, samen met de
Moelie, voor de nodige afwisseling met de workshops die op 3
en 4 november plaats hadden. Het aantal inschrijvingen was
hoger dan verwacht. Liefst 35 jongeren namen deel aan de
workshops. Verslag en foto’s volgen in het decembernummer van
sjoenke. December nadert en dat betekent tijd voor de grote
kindervriend: Sinterklaas. We hebben de lieve Sint al gecontacteerd. De heilige man reserveert vrijdagavond 2 december en
zaterdagnamiddag/vooravond 3 december exclusief voor de
kinderen van de Gezinsbond Linkebeek. Wie graag de Sint met
zijn Pieten thuis ontvangt, zodat hij persoonlijk de cadeautjes
kan overhandigen aan de kinderen, neemt contact op met
Kristel op het nummer 02 380 87 95 of via e-mail: kristel.
vankelegom@pandora.be.
De administratieve molen maalt ondertussen verder en alle
leden hebben nu wel een uitnodiging tot betalen van hun
lidgeld ontvangen. Het lidgeld is weliswaar gestegen (van 25
euro naar 30 euro), maar we rekenen erop dat onze leden hun
lidmaatschap hernieuwen. Lid zijn van de Gezinsbond loont.
Denk maar aan de acties ‘Nuon’ en ‘Telenet’, waardoor de gezinnen toch wat premies konden incasseren. Trouwens: niet vergeten boodschappen te doen met de spaarkaart; 20 euro is op die
manier vlug teruggewonnen. Ook bij ons kan je telefoonkaarten
kopen met 90 eurocent korting. Contacteer hiervoor Katelijn
Wauters, 02 380 67 55.
Marleen De Schepper
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Boekwijzer
Nieuws uit de bibliotheek

Ad Fransen, Coke, De Bezige Bij, 166 blz.
De journalist werpt een licht op het leven
van cocaïneverslaafden. Hij beschrijft hoe
je in een rollercoaster van ups en downs
terecht komt door het gebruik. Zowel het
dealen, de roes, de kater en hoe men zich
erbij voelt, komen aan bod. Deze waarheidsgetrouwe weergave van de hel en de
hemel van een junk is het resultaat van
het verslavingsverleden van Ad Fransen.
Gaston Van Camp, De zaak Aurelia,
Davidsfonds, 270 blz.
Gaston Van Camp is aan zijn vierde historische thriller toe. Ditmaal is niet de
hoofdstad Rome, maar Sagalassos en
Alexandrië de plaats van afspraak voor een
portie spanning, avontuur en passie. De
detectives Homeros Graﬁkos en Maria
Corinna moeten voor hun opdrachtgever
op zoek gaan naar een meisje dat door de
zakenman zwanger is gemaakt. Sagalassos
blijkt echter zijn web van listen en verleidingen ook over het speurdersduo te
hebben gespannen. Zou Alexandrië dan de
oplossing van al deze geheimen en mysteries zijn?
Edward P. Jones, De bekende wereld,
Querido, 400 blz.
In 2004 heeft deze auteur voor dit debuut
zowel de Pulitzer Price als de National
Book Critics Circle Award gekregen. Het is
ook door vijf kranten tot beste boek van
het jaar uitgeroepen.
De zoon van een zwarte ex-slaaf keert
terug naar de slavernij door een plantage
in Virginia op te starten. Door de vroege
dood van hun baas, weten de arbeiders
echter te ontsnappen en vluchten ze naar
de vrijheid. Ook blanken beginnen te

SJOENKE I jaargang 45, nr 270 november 2005

beseffen dat die wrede praktijk gestopt
moet worden. Dit boek beschrijft de
tegenstellingen tussen een oude wereld
van slavernij en een moderne van vrijheid.
Stefaan Van Laere, Jenever. Van korrel
tot borrel, 175 blz.
Het ‘druppelke’ is een streekproduct dat
ook in onze buurlanden Frankrijk en
Nederland gebrouwen wordt. De auteur
gaat de geschiedenis na en brengt ook een
bezoek aan stokers en distilleerders van
traditionele oude jenevers en de meer
trendy versies met fruitsmaakjes. Daarnaast bewijst de schrijver ook dat het
sterke water niet alleen gedegusteerd kan
worden, maar ook in gerechten kan worden
verwerkt. Kortom, dit is een interessant
boek waar men dorst van krijgt.
Anneke Scholtens, Fritzi en het enge
pretpark, Zwijsen, 55 blz.
Dit is een van de deeltjes uit een detectiveserie voor lezers van 9 tot 12 jaar. De
kinderen van Fritzi gaan op schoolreis
naar een pretpark. Mama is echter niet zo
gelukkig als ze hoort dat daar een achtbaan is. Het wordt helaas een zeer spannende dag als ze op haar werk een telefoontje krijgt dat er in het pretpark iets
ergs is gebeurd. Ze zal tegen haar wil naar
het gevaarlijke pretpark moeten.
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
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Staalkaart Linkebeek
Gerard Lefever
1) naam (bijnaam): Gerard Lefever, bijnaam: Gigi
2) adres: Beukenstraat 69
3) leeftijd: 62
4) kinderen en kleinkinderen: twee kinderen (Chantal en
Philippe), drie kleinkinderen (Gaetan, Aurore, Arnaud).
5) beroep: sinds 2003 op pensioen. Daarvoor ben ik 35 jaar
hoofdinspecteur geweest bij de gerechtelijke brigade van de
politie van Vorst.
6) hobby’s of bezigheden in vrije tijd: Ik kijk veel televisie. Ik
heb me een decoder aangeschaft om digitale TV te kunnen
ontvangen. Zo kan ik alle sporten volgen. Ik kijk vooral naar
autosport, wielrennen en ook naar oorlogsdocumentaires. Ik
verzamel ook oude miniatuurmodellen van tanks, vliegtuigen en
andere militaire (voer)tuigen. Daarnaast zeg ik ook geen nee
tegen het schaakspel. Ik lees ook graag boeken van Stephen
King, maar een goed stripverhaal zoals Asterix kan me evenzeer
bekoren. Ik doe zeer weinig aan sport, omdat ik geen grote
inspanningen meer mag doen na mijn lichte hartaanval in 1993.
7) hoe lang geleden in Linkebeek komen wonen: Ik woon al
van mijn geboorte in Linkebeek. Ik ben in Ukkel geboren, maar
heb hier altijd in de Beukenstraat gewoond. In nummer 62 bracht
ik mijn jeugd door, in nummer 58 ben ik getrouwd, daarna woonde ik een tijdje in nummer 70 en nu woon ik samen met mijn
vrouw in nummer 69. Ik ben al van in 1962 met mijn vrouw MarieRose getrouwd, en één geluk hebben we altijd gehad: we konden
steeds met de kruiwagen verhuizen, want we zijn altijd in dezelfde straat blijven wonen.
8) mooiste plekje van Linkebeek: Het Schaveypark.
9) lelijkste plekje van Linkebeek: In het algemeen: alle
straten in Linkebeek. Je hebt hier bijna een terreinwagen nodig
om rond te rijden. En ook het Marktplein kan je moeilijk een
mooie plaats noemen.
10) eerste indruk/herinnering en blijvende indruk van Linkebeek: Het is hier enorm veranderd. In de jaren ’50 was ik bij de

chiro van Linkebeek. Toen
was het hier plezanter. De
sfeer onder Vlamingen was
zeer goed. Maar in de loop
der jaren zijn we hier
overrompeld door Franstaligen. De wijken zijn serieus
verfranst, en dat met de
toestemming van het
Vlaams Gewest. De Vlaamse
overheid zou meer moeten
doen om de verfransing
tegen te gaan. In een
gemeente zoals Beersel
wordt daar meer werk van
gemaakt. Ik ben een echte Brusselaar, maar ik vind het toch erg
dat het hier zo veranderd is.
11) held in de wereld: Neil Armstrong.
12) wie zou je voor één dag willen zijn? De rijkste man ter
wereld. Dan zou ik een grote som geld naar een belastingparadijs
versassen en daarmee zou ik dan mijn familie gelukkig maken.
13) krant: Ik lees geen dagblad, maar volg wel teletekst op de
televisie.
14) lievelingsprogramma / ﬁlm: Ik kijk vooral naar sport, maar
een leuke quiz zoals de Slimste mens ter wereld of Blokken vind
ik leuk om volgen. Zolang het maar geen politiek is, kan het mijn
grijze hersenmassa verfrissen.
15) lievelingsboek: Stephen King en de betere strips zoals
Asterix.
16) lievelingszanger(es)/muziekgroep: Metallica, Status Quo,
Joe Cocker, Tina Turner.
17) merk auto: Nissan Primera.
(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

Hoeve Labarre
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Nieuws van de Judoclub Linkebeek
De voorbije weken stonden er voor onze judoka’s
verschillende competities
op het programma. De
eerste afspraak was het
Vlaams-Brabantse kampioenschap voor senioren,
waar we met vijf judoka’s
naar toe trokken. Het
moet gezegd worden:
ondanks het felle verweer
van de onzen, kwamen de
mannelijke judoka’s nooit
in aanmerking om aanspraak te kunnen maken
op een medaille. Ben Houbrechts, Jan De Sauter, Jeroen Pierret
en Matthias Swaelens behaalden verschillende individuele
overwinningen, maar kwamen tekort toen het om de medailles
ging. Momenteel is het zo dat de kampioenschappen in VlaamsBrabant volledig beheerst worden door enkele clubs die hun
judoka’s overal recruteren. Deze clubs leggen zich volledig toe
op competitie. De enige medaille voor onze club werd behaald
door Katrien Swaelens die tweede werd in haar reeks. De waarheid moet gezegd worden: in die reeks waren er maar twee
deelnemers. Zaterdag 22 oktober namen we deel aan twee
verschillende competities. De pupillen en miniemen gingen naar
Opwijk, terwijl twee moedige volwassenen naar Lokeren afzakten. Onze pupillen en miniemen wisselden goede met minder
goede momenten af. Maar niet getreurd, deze judoka’s hebben
nog een hele weg af te leggen, waarbij ze nog heel wat kunnen
leren. Deelnemen aan een competitie is voor deze meisjes en
jongens al een overwinning op zich. Proﬁciat aan Jessie Leemans, Fiona Van Rossum, Benjamin Desmet en Fabian Debruyn,
die bij de pupillen uitkwamen, proﬁciat ook aan Abdusalam
Abdulov en Tim Demunter die bij de miniemen voor de eerste
maal op een wedstrijdmat stonden. In Lokeren veroverde Solal
Kauffmann bij de beloften een mooie zilveren medaille. Janik
De Goÿ, die debuteerde bij de volwassenen, verloor zijn eerste
kamp en had jammer genoeg geen herkansingen. Volgende
maand gaan we met kadetten, beloften, juniors en volwassenen
naar het tornooi in Neerpelt. Daarover meer in een volgend
sjoenke. Ondertussen trokken we ook op shiai naar Zele. Zoals ik
reeds vroeger uitlegde, zijn dit wedstrijden tussen bruine en
zwarte gordels, die onder mekaar 10 individuele overwinningen
moeten behalen vooraleer ze een examen voor een graadverhoging mogen aﬂeggen. Ook hier groeien onze judoka’s langzaam
door. Ben, Matthias, Katrien, Jan en Jeroen zijn aardig opgeschoten bij het behalen van de 10 punten.
In de club zelf is het ook één en al bezigheid. Alle trainingen
worden met een groot enthousiasme bijgewoond door onze
jonge en oudere judoka’s. Zo ben ik dit jaar zeer tevreden over
de opkomst en de inzet van de volwassenen. Iedere les wordt er
hard gewerkt om mekaar in een houdgreep te krijgen of met een
mooie worp te gooien! Nu we al begin november zijn, wordt het
ook tijd om te denken aan Sinterklaas. Ook dit jaar komt hij, in
gezelschap van zijn Pieten, langs in onze club op vrijdag 2
december. Iedereen op post !
Vital Swaelens, trainer
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Een lid van Teek-it-iezie in de
marathon van Eindhoven

De grote vraag was: haalt ie het of haalt ie het niet? Met die
gedachte vetrokken we met zijn drieën (Dirk, Werner en ikzelf)
richting Eindhoven om Roel een hart onder de riem te steken bij
zijn eerste marathon. Toen we daar aan kwamen, was Roel al
een tijdje aan het lopen. Het was even zoeken naar de aankomstlijn. Toen we die eindelijk gevonden hadden (pal in het
centrum van de stad), belden we Els op om te weten waar zij
zich had geplaatst en waar Roel ergens was.
We wisten dat Roel twee rondes moest aﬂeggen van iets meer
dan 20 km (vermits een marathon 42,195 km is). Hij had ons
ook verteld dat hij het waarschijnlijk lastig zou krijgen rond
kilometer 30. Al vrij snel konden we Els telefonisch bereiken. Ze
was een beetje (18 km) meegelopen met Roel om het geheel
minder saai te maken. Terwijl wij gezellig een pintje stonden te
pakken langs het parcours en de eerste marathonlopers aan een
hels tempo voorbij liepen, keken we vol ongeduld uit naar de
eerste keer dat Roel voorbij zou komen. Het was een verrassing,
want Roel wist helemaal niets van onze komst. Zijn gezicht
lichtte op toen hij ons tussen de menigte zag staan (dan weet
je ook dat dit hem zeker wat energie heeft gegeven). We riepen
hem toe dat hij al halverwege was. Wat zag hij er nog fris uit.
Hij liep in onze ogen ook vrij snel.
Het parcours was makkelijk te volgen. We konden Roel dus ook
een paar keer aanmoedigen door binnendoor te steken. Na een
tijdje belden we Els op om te weten of zij verderop Roel opnieuw zou vergezellen. Geladen met rugzak en gsm in de hand
liep ze terug naast hem rond kilometer 25. Het zou nog even
wachten worden voor we Roel terug zouden zien. We belden Els
een derde keer op, omdat we vonden dat deze tweede ronde
nogal lang begon te duren. Toen kwam de gevreesde zin: “Roel
is bij kilometer 27 de man met de hamer tegengekomen”. We
vroegen haar of we iets konden doen, of met hem meelopen zou
helpen, maar ze zei dat hij vooral last had van krampen. Na
lang, heel lang bang afwachten, verscheen Roel opnieuw in de
binnenstad. Opgelucht haalden we adem. We wisten nu dat hij
het zou halen vermits wij zelf op amper twee kilometer van de
eindmeet stonden. We riepen zo hard we konden: “Komaan Roel,
je bent er bijna.” Na ruim vier uur lopen, kwam Roel moe maar
voldaan over de aankomstlijn. Wat een prestatie! Roel, die sushi
heb je dubbel en dik verdiend.
Carine
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TONEELVRIENDEN
LINKEBEEK
WILDE HAVANNA
VR 25-11 / ZA 26-11 /
ZO 27-11
THEATER
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. Als 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 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.

CLOWN ROCKY
SINTERKLAASSHOW
WO 07-12
FAMILIEVOORSTELLING

SINT-CECILIAKOOR
KERSTCONCERT IN
DE KERK
ZA 17-12

Clown Rocky gaat tijdens deze voorstelling
samen met de kinderen op zoek naar
Sinterklaas. Zal de Sint echt naar de zaal
komen? Clown Rocky houdt de kinderen
voortdurend in spanning tijdens deze
leuke meespeelshow. Spelletjes, een
goocheltruc met ‘de schouw van Zwarte
Piet’, Sintliedjes en voortdurende interac-

Traditiegetrouw organiseert het SintCeciliakoor van Linkebeek in de maand
december een kerstconcert in de SintSebastiaanskerk in Linkebeek. Op zaterdag
17 december laat het koor, onder leiding
van Eric Kirsch, zich opnieuw begeleiden
door de klas ‘Samenspel’ van de Orfeus
Academie van Alsemberg. De samenwer-

tie met de kinderen wisselen elkaar af.
Op het einde van de show verwelkomt
Clown Rocky de Sint op een spectaculaire
wijze. Nadien kunnen de kids een voor een
Sinterklaas begroeten.

king tussen het koor en de muzikanten,
onder leiding van Ludwine Beuckels, staat
zoals steeds garant voor een prachtig
Kerstconcert. Na het concert worden de
aanwezigen uitgenodigd op het drinken
van een glas glühwein in GC de Moelie.

Duur: 60 minuten, gevolgd door bezoek
van de Sint. Doelgroep: 3 tot 8 jaar.
Meer info: www.clownrocky.be

20u30 - Sint-Sebastiaankerk
tickets: 8 euro (kassa), 7 euro (vvk), 6
euro (abo)

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

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)
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Wie volgt er Nederlandse les bij
vzw ‘de Rand’?
Meer dan 270 enthousiaste leergierigen volgen sinds begin
september Nederlandse les bij vzw ‘de Rand’. Een groot succes!
In de meeste cursussen is dan ook het maximum aantal cursisten ingeschreven. Hier en daar werd zelfs een extra stoel aangevoerd…
In de Moelie in Linkebeek en de Nederlandstalige basisschool
van Drogenbos beperken we ons tot basiscursussen Nederlands,
in de Zandloper in Wemmel tot een conversatiegroep voor
gevorderde cursisten. In de Kam in Wezembeek-Oppem en de
Lijsterbes in Kraainem vinden beide soorten lessen plaats. Voor
de basiscursussen werkt ‘de Rand’ samen met de GLTT en het
CVO Tervuren-Hoeilaart.
De cursisten zijn meestal inwoners van de gemeente waar de
lessen plaatsvinden, maar ook heel wat Brusselaars en enkele
inwoners van gemeenten net over de taalgrens vinden hun weg
naar onze gemeenschapscentra.
Iets meer dan de helft van de cursisten zijn Belgen. De overgrote meerderheid daarvan zijn Franstaligen, maar ook bijvoorbeeld Tsjechische of Turkse Belgen vinden het de moeite waard
om onze taal te leren. Behalve de Belgische deelnemers zijn er
cursisten van meer dan dertig verschillende nationaliteiten
ingeschreven. Vooral de Duitsers, Fransen en Britten zijn goed
vertegenwoordigd, gevolgd door de Finnen en de Italianen.
Op Nederlands leren, staat blijkbaar geen leeftijd, want onze
jongste deelneemsters zijn 16 jaar; onze oudste cursist heeft de
kaap van 71 bereikt. Wie weet stellen we een van deze cursisten
binnenkort aan je voor?
Inschrijven voor de basiscursussen Nederlands kan nog tot eind
oktober in het CVO Tervuren-Hoeilaart (02 767 04 30). Denk er
wel aan dat de cursussen in de gemeenschapscentra van vzw ‘de
Rand’ al helemaal vol zitten.

Bru-TAAL
Leer Nederlands door het te praten
De vzw ‘bru-TAAL’ organiseert taalstimulerende activiteiten in
kleine taalgemengde groepen (anderstaligen en Nederlandstaligen). De eerste bedoeling is de mondigheid van anderstaligen
in het Nederlands te bevorderen. En dat kan vooral door veel te
praten, de Nederlandse taal actief te gebruiken. De tweede
bedoeling is anderstaligen kennis te laten maken met de Vlaamse cultuur. Nederlandstalige mensen brengen anderstaligen in
contact met het Nederlandstalige sociaal-culturele leven in
Brussel en de rand. Dat alles gebeurt in een vrijetijdssfeer.
Daardoor worden anderstaligen op termijn zelfverzekerder als ze
het Nederlands gebruiken en kunnen ze zelfstandig op zoek
gaan naar Nederlandstalige activiteiten.
Bru-TAAL organiseert op verschillende plaatsen in Brussel
Nederlandse ‘praatlessen’. Bru-TAAL zoekt ook Nederlandstalige
vrijwilligers die willen deelnemen aan deze Nederlandse lessen.
Voor meer info: vzw ‘bru-TAAL’, Sarah Verhees, Huis van het
Nederlands, Ph. De Champagnestraat 23, 1000 Brussel, 02 501
66 90, info@bru-taal.be
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De Groene Gordel
Vernieuwde regiogids over wat je allemaal kan zien en doen in onze streek
Met de vernieuwde regiogids de ‘Groene Gordel’ heeft de provincie
Vlaams-Brabant een prachtig, handig en mooi geïllustreerd pocketboekje uitgegeven om erop uit te trekken in de eigen omgeving. Het
bevat een schat aan informatie over de drie streken van de ‘Groene
Gordel’: de Brabantse kouters, het Dijleland en het Pajottenland &
Zennevallei. De gids reikt je tal van tips en ideetjes aan waarmee je
de streek zelf verder kan ontdekken. Hij geeft je op een aanstekelijke
en overzichtelijke wijze kort de bezienswaardigheden weer waarvan
je het water in de mond krijgt. Naast de bezienswaardigheden en
een beetje geschiedenis gaat de gids wat meer in op ‘eten en
drinken’, het groen en de ontspanningsmogelijkheden met aandacht
voor activiteiten met kinderen. Wie het boekje doorneemt, zal gauw
merken dat er in onze mooie streek veel te zien en te doen is.
Achteraan staat een handige lijst van bezienswaardigheden en
mogelijke activiteiten: van kastelen over molens, musea en markten
tot kinderrecreatie en sport, spel en ontspanning. Zo kan je snel je
weg vinden.
Je kan deze regiogids gratis krijgen in alle toeristische diensten en gemeentehuizen van de ‘Groene Gordel’ of bestellen bij
Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 016
26 76 20, toerisme@vlaamsbrabant.be (mits 1,50 euro verzendingskosten).

RAND-NIEUWS
17
Verandering zenderaanbod Telenet
zorgt voor discussie
Begin september paste Telenet in een aantal randgemeenten
zijn zenderaanbod aan. Acht zenders werden naar het digitale
netwerk verhuisd. Het aanbod van de zenders en de wijze
waarop een en ander werd uitgevoerd, wekte heel wat commotie
in de faciliteitengemeenten. De wrevel ging in eerste instantie
over de beslissing van Telenet om een aantal zenders uit het
gewone aanbod te halen, maar ontstond ook omdat het er alle
schijn van had dat Telenet zich had laten beïnvloeden door een
erg misleidende enquête van de Union Francophone (UF). Die
had bij de plaatselijke bevolking op een dubieuze manier naar
de zendervoorkeuren gepeild. De UF, met burgemeesters in
Wezembeek-Oppem, Kraainem, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode,
liet uitschijnen dat het om een neutrale enquête van de gemeentebesturen ging en niet om een pamﬂet van deze politieke
partij. “De verandering in het zenderaanbod was al op 15 juni
bekend en is dus helemaal niet beïnvloed door de enquête van
de UF”, repliceert Stefan Coenjaerts, woordvoerder van Telenet.
TF1 blijft in Kraainem, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode beschikbaar in het gewone aanbod.
Voor TV5 geldt hetzelfde in Kraainem en Wezembeek-Oppem.
De Vlaamse inwoners van de vermelde gemeenten vreesden een
eenzijdige uitbreiding van het Franstalige aanbod. Volgens Stefan Coenjaerts van Telenet gaat het louter om een commerciële
beslissing. “Bovendien verdwijnt er geen enkele Nederlandstalige zender in de faciliteitengemeenten. Het standaardaanbod
verschilt van gemeente tot gemeente. Dat is historisch zo gegroeid. Daarom zit TF1 bijvoorbeeld niet in het gewone pakket
in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Dat was voor de
omschakeling naar digitale televisie ook niet het geval. Telenet
probeert om het aanbod zoveel mogelijk te harmoniseren, maar
enkele verschillen zullen blijven bestaan.”

Beleid in de Vlaamse rand in een
hogere versnelling
Nu nog resultaten boeken
Weet je nog, de heisa over Brussel-Halle-Vilvoorde enkele maanden geleden? Vlamingen en Franstaligen stonden lijnrecht tegenover elkaar en… uiteindelijk gebeurde er niets. Of toch? De
Vlaamse regering en de provincie Vlaams-Brabant maakten van de
gelegenheid gebruik om hun beleid in de Vlaamse rand rond
Brussel aan te scherpen. Dat resulteerde in twee initiatieven.
Op het Vlaamse niveau buigt een zogenaamde ‘taskforce’ zich, op
initiatief van minister Frank Vandenbroucke, maandelijks over alle
mogelijke beleidsdossiers voor de rand. In deze ‘taskforce’
zetelen ambtenaren van alle Vlaamse departementen: onderwijs,
cultuur, welzijn, ruimtelijke ordening, toerisme, tewerkstelling,
economie, huisvesting, enzovoort. De bedoeling van dit overleg
is het beleid van de Vlaamse regering in de Vlaamse rand eensgezind voor te bereiden en het beleid van de overheden op elkaar af
te stemmen zodat de uitvoering meer kans op slagen heeft.
Leidraad zijn het regeerakkoord en de beleidsnota ‘Vlaamse
Rand’. Ook vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant maken
deel uit van dit overleg. Voorzitter Lodewijk De Witte, provinciegouverneur, zorgt ervoor dat de verschillende administraties
voldoende alert blijven en assertief aangesproken worden op hun

verantwoordelijkheden ten aanzien van hun beleid in de Vlaamse
rand. Het aanbod van taallessen Nederlands, de ondersteuning
van sportverenigingen en de huisvestingsproblematiek zijn
enkele dossiers waarover de taskforce zich momenteel buigt.
De provincie Vlaams-Brabant van haar kant heeft, op initiatief
van gedeputeerde Toine De Coninck, een overlegplatform
opgericht van de gemeenten in de Vlaamse rand. Dit platform
wil ervaringen uitwisselen en gezamenlijke noden in kaart
brengen. Op het terrein blijkt immers dat elke gemeente bijvoorbeeld bij het onthalen en integreren van anderstaligen en
het bewaken van het Nederlandstalig karakter van de gemeente
eigen visies en strategieën ontwikkelt en toepast. Een gemeenschappelijk charter dat de doelstellingen van het platform
verduidelijkt, zal binnenkort door elke gemeente die verder wil
meewerken, onderschreven moeten worden. Kwestie van alle
neuzen in dezelfde richting te doen wijzen. Dit is nodig, want
enkele Franstalig georiënteerde schepenen uit de faciliteitengemeenten, die aanwezig waren op de eerste twee vergaderingen,
hadden duidelijk andere bedoelingen… Ook bij het platform is
vzw ‘de Rand’ als partner aanwezig.
De instrumenten om een goed en speciﬁek randbeleid te ontwikkelen, staan dus ter beschikking. De eerste aanzetten zijn
gegeven. Nu moeten we effectief aan het werk, want resultaten
op het terrein mogen niet uitblijven.
(EF)

Heb je nieuwe buren in je straat?
Bezorg hen het nieuwe onthaalpakket van vzw ‘de Rand’
Heb je nieuwe buren in je straat?
Wil je hen verwelkomen en hen
helpen hun weg te vinden? Het
onthaalpakket van vzw ‘de Rand’
kan je daarbij een handje toesteken. Dit pakket is bedoeld als een
verwelkoming voor elke nieuwe
inwoner in de gemeente. Je kan
het bijvoorbeeld afgeven bij een
kennismakingsbezoek. Tegelijk kan
je de nieuwkomers meteen wegwijs maken in het culturele leven
en het vrijetijdsaanbod in je
gemeente. Het onthaalpakket voor
nieuwkomers in de gemeente is in vier talen te verkrijgen in alle
gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.
In dit onthaalpakket zit een ‘Welkom in Vlaanderen’-brochure
met achtergrondinformatie en waardevolle tips om Vlaanderen
te ontdekken. Een brochure van de Vlaamse Gemeenschap geeft
op een zeer toegankelijke manier informatie over de taalwetgeving. Om de nieuwkomers wegwijs te maken in het lokaal
Nederlandstalig sociaal-culturele leven zit er een exemplaar van
de RandKrant en de lokale gemeenschapskrant in. Vzw ‘de Rand’
en gemeenschapscentrum de Moelie vestigen de aandacht op
een paar smaakmakers uit hun aanbod. Het onthaalpakket geeft
ook informatie over taallessen Nederlands in de buurt. En tot
slot zit er nog een presentje in van gemeenschapscentrum de
Moelie.
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BURENGERUCHT
18
SINT-GENESIUS-RODE
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)

Old Bastards
Light
25 november - 20u30
Een wijkende haarlijn, beginnende of niet meer zo beginnende
kraaienpootjes, stramheid, grijze haren: herkenbare symptomen
van ontluikende ouderdom. Symptomen die niet écht vat hebben op Old Bastards. De akoestische set waarmee Kloot Per W
(De Lama’s), Luckas Vander Taelen (Lavvi Ebbel), Wim Punk (The
Wolf Banes) en Bea Van Der Maat (Won Ton Ton) met hun muzikaal talent de podia inpalmen, staat steevast voor aanstekelijke
nummers met een vleugje nostalgie, liters zweet en een torenhoge ambiance. De methode die de Old Bastards hanteren, is al
even succesvol als meedogenloos: ze slaan het publiek om de
oren met de grootste hits van hun voormalige bands. Een
geheugen prikkelende live-ervaring!
Meer info: www.oldbastards.be
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en -12 jaar)

Art’Oh
Sint op de planken
4 december - 15u
Vorig jaar is er iets heel ergs gebeurd: Sinterklaas is gevallen,
op zijn hoofd en hij weet eigenlijk van niets meer… Zwarte
Piet, alias Meneer Piet, hield de zaakjes van ‘Klaas’ draaiende
en alles lijkt goed te gaan tot… de Sint brieven vindt en een
koffer met zijn naam op, en een brief van iemand die een
sleutel heeft. De sleutel tot het geheugen van Sinterklaas
misschien?
Tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk), 4 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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COLUMN

Moeder Wanjke
Volop noten en kastanjes
Als de noten en kastanjes opduiken, weet je dat de herfst er is
en kan je je verheugen over zijn overvloed aan vruchten:
okkernoten, hazelnoten, kastanjes. Niet alleen lekkere en ﬁjne
nagerechten, maar ook voorgerechten, salades en hoofdgerechten krijgen meer pit en originaliteit door ze te gebruiken.
Gedopt, gepeld, gemalen of geroosterd!
Warm aperitiefhapje met roquefort en noten
Meng 100 g roomkaas met 40 g roquefort, 40 g grof gehakte
gepelde walnoten* en een mespunt cayennepeper. Beleg hiermee sneetjes brood en laat de kaas gratineren gedurende 5’ in
een voorverwarmde oven van 180°. Laat nog enkele minuten
onder de grill (maar blijf er bij) tot ze mooi goudgeel zijn. Snij
in driehoekjes en serveer heet.
Aardappelsalade met pijnboompitten (4 personen)
- 250 g gekookte aardappelen, 300 g gerookte kip (ander
gerookt vlees kan ook), 100 g pijnboompitten.
Saus: 6 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels balsamicoazijn, 3 eetlepels room, 2 eetlepels basilicum, peper en zout.
- Aardappelen in plakjes snijden en de kip in reepjes. De nootjes kleuren in een pan zonder vetstof. Blijf roeren. De saus
maken en op smaak brengen met zout en peper. Over de kip en
de aardappelen gieten en bestrooien met de pijnboomlpitten.
La tarte de Grenoble (notentaart)
Bekleed een taartvorm met een rol blader- of brokkeldeeg. Voor
de vulling klop je 3 hele eieren luchtig samen met 100 g vloeibare honing, 200 g room, 100 g gehakte noten, 1 kofﬁelepel
kaneel, 1 pakje vanillesuiker en 1 mespunt gember. Bak 35’ in
een voorverwarmde oven van 180°. Als de taart koud is, werk je
ze af met suikerglazuur, gemaakt met 50 g bloemsuiker, 1 tot 2
eetlepels water en facultatief 2 eetlepels Kirsch. Versier verder
met halve okkernoten.
Charlotte à la crème aux noix (4 personen)
Maak eerst een pasteibakkersroom. Je kan deze in de magnetron
maken of op een gewoon fornuis. Meng 2 kofﬁelepels vanillepoeder met 1,5 dl melk en 50 g suiker. Breng tot het kookpunt
en laat binden. Ondertussen klop je een heel ei tot mooi
schuim. Overgiet met de kokende melk. Plaats weer in de oven
of op het fornuis tot het geheel mooi gebonden is. Nu 50 g
roomboter in blokjes onder de crème roeren en 50 g gehakte en
gebrande noten toevoegen. Individuele schaaltjes of één grote
schaal ‘bekleden’ met boudoirs of petit beurre koekjes die
geweekt werden in suikerstroop (facultatief: al of niet pittig
gemaakt met Kirsch of Amaretto of een andere likeur). Hierop
komt de notencrème. Werk af met nog een laag koekjes. Bestrooi met chocoladeschilfers en laat opstijven in de ijskast.
Smakelijk, Moeder Wanjke
* Om te voorkomen dat de walnoten een bittere smaak aan de bereiding geven,
moet je de walnoten 2’ blancheren in kokend water. Laten uitlekken en het
velletje eraf trekken. Of een snellere methode: de noten roosteren in een droge
pan, dan de vliesjes afwrijven in een zuivere handdoek.

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

NOVEMBER
12

13u

Duivenmaatschappij

Tentoonstelling prijsduiven

de Moelie

13

9u

KWB

Kookles

de Moelie

KAV

Uitstap naar Mechelen

KBG

Hobbyclub

de Moelie

GBS de Schakel

Grootoudersdag

GBS

13
5

13u30

18
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

DECEMBER
6

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

7

14u

de Tralie

Kantklosatelier

de Moelie

7

14u

Clown Rocky

Sinterklaasshow

de Moelie

10

19u

Cultuurraad

Fakkeltocht en eindejaarsreceptie

Café de Moelie

13

11u

KBG

Kerstfeest

de Moelie

14

19u30

KAV

Kerstfeest

de Moelie

15

19u30

Quiltatelier

Patchwork

de Moelie

17

20u30

Sint-Ceciliakoor

Kerstconcert

Sint-Sebastiaankerk

20

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

20

20u

JeuLink

Filmavond

de Moelie

Info: GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek, tel. 02 380 77 51 - fax 02 380 40 10,
info@demoelie.be of www.demoelie.be

VERENIGINGSNIEUWS
Grootouderdag
GBS De Schakel
18 november
Wenende gezichten die de mama’s nakijken, lachende gezichten
die vertrouwde ﬁguren herkennen, bange gezichten die angstig al
dat nieuwe bekijken,… Op de eerste septemberdag was er op
school van alles te zien. Verschillende emoties op een paar
vierkante meter. Ondertussen zijn we twee maanden verder en
zijn deze emoties gekanaliseerd naar blijdschap en tevredenheid.
Kinderen vinden hun draai in onze basisschool. En ze komen met
plezier, met de glimlach, met goesting! En dat is natuurlijk ons
belangrijkste doel: kinderen moeten zich goed voelen op school,
pas dan kunnen we beginnen met hen wat bij te brengen. We
slagen er aardig in, weeral, het zoveelste jaar op rij…
En of we de kinderen wat bijbrengen! Daarmee bedoelen we niet
enkel kennis, maar ook levenswijsheid en ervaring. Zo genoten de
kleuters van hun toertjes op de kermismolen. De hogere klassen
leerden meer over een prachtig natuurwonder, wat een gedeeltelijke zonsverduistering toch is. Andere klassen organiseerden dan
weer een dierendag, waardoor ze de zorg voor hun eigen dier

konden tonen aan hun medeleerlingen. En onze maandag-fruitdag
is nog steeds een gezond item op school. Gezondheid staat
trouwens centraal in het leven van een (jonge) mens.
Ook dit jaar gaan we weer uit van ons projectonderwijs. Vanuit
de interesse van de kinderen of actuele thema’s worden projecten uitgewerkt waarin de leerdoelen en eindtermen van het
onderwijs perfect verwerkt zijn. En we integreren meer en meer
onze mobiele pc klas. Enkele uren per week worden de schriften
en boeken van de bank geveegd en maken we plaats voor
laptops en internetkabels. Kinderen leren met de pc als hulpmiddel en dat heeft zijn waarde al meerdere malen bewezen.
Je merkt het, onderwijs staat niet stil, onderwijs evolueert. Wij
kunnen ons goed voorstellen dat oma’s en opa’s met plezier
terugdenken aan hun schooltijd, maar die is niet te vergelijken
met de huidige situatie. En juist daarom organiseert onze
school een speciale opendeurdag waarop enkel de grootouders
uitgenodigd zullen worden! Op vrijdag 18 november staan in
onze school alle deuren wagenwijd open en kunnen de oma’s en
opa’s mee de lessen volgen met hun kleinkind. Welke verhalen
en foto’s dat zal opleveren, zal iedereen kunnen volgen op onze
website: www.gbsdeschakel.be.
Ivan Coeckelbergh
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SJOENKE
is een uitgave van
de cultuurraad,
het gemeenschapscentrum
De Moelie en vzw ‘de Rand’.

TONEELVRIENDEN LINKEBEEK
WILDE HAVANNA
25, 26, 27-11 > 20u
THEATER
De Moelie

CLOWN ROCKY
SINTERKLAASSHOW
07-12 > 14u
FAMILIEVOORSTELLING
De Moelie

SINT-CECILIAKOOR
KERSTCONCERT IN DE KERK
17-12 > 20u30
Sint-Sebastiaankerk

Sjoenke komt tot stand
met de steun van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap en
de provincie Vlaams-Brabant
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Mark De Maeyer, Jef Motté,
Jan Otten, Rik Otten,
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Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
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REDACTIEADRES
GC De Moelie
Sint-Sebastiaanstraat 14
1630 Linkebeek
02 380 77 51
info@demoelie.be
www.demoelie.be
Verantwoordelijke uitgever
Anne Van Loey
Schaveystraat 29
1630 Linkebeek
VOOR INFO, TICKETS
EN RESERVATIES
Voor de eigen programmatie van
de Moelie kan je terecht op het
secretariaat
ma 9u-12u30 13u30-17u 18u-20u30
di do vr 9u-12u30 13u30-17
wo 9u-13
tel. 02 380 77 51 fax. 02 380 40 10
e-mail: info@demoelie.be
website: www.demoelie.be
rek.nr. 091-0113298-31
Gelieve bij een overschrijving steeds
te vermelden over welke voorstelling
het gaat.
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