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Voetwegen onder de aandacht
Misschien valt dit laatste nummer van 2005
nog net in je brievenbus voor de eindejaarsreceptie van de Cultuurraad op zaterdagavond 10 december. De Cultuurraad
overkoepelt niet alleen alle Nederlandstalige verenigingen, maar organiseert zelf elk
jaar ook enkele interessante activiteiten.
Dit jaar waren dat de vierde editie van
Linkefolk, de tweede zeepkistenrace, de
jaarlijkse quiz en een bezoek aan het
museum Van Buuren. De Cultuurraad ontvangt van de Vlaamse gemeenschap belangrijke ﬁnanciële steun om onder meer ook
deze gemeenschapskrant maandelijks te
laten verschijnen. De redactie van dit blad
blikt met tevredenheid terug op 2005 en
bedankt alle medewerkers voor de inspanningen die ze leveren om maand na maand
tijdig hun bijdrage in te leveren. Zo krijgen
de lezers van Sjoenke heel wat informatie
over het verenigingsleven, de werking en
de programmering van het gemeenschapcentrum de Moelie, een verslag van de
gemeenteraadszittingen en bijhorende
achtergrondinformatie.
In dit decembernummer heeft bijna elke
vereniging iets te vertellen. De gemeenteschool De Schakel bericht over de voorbije
grootouderdag. De school mag prat gaan op
een piekﬁjne organisatie, want in zowel
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kleuter- als lagere klassen hadden interessante activiteiten plaats onder het thema
‘de school vroeger en nu’ waarbij kleinkinderen en grootouders allemaal actief
betrokken werden. Voor een verslag van het
toneelweekend van de Linkebeekse Toneelvrienden was het te laat, maar de mensen
van de toneelvereniging waren best tevreden met de geleverde prestaties en, rekening houdend met een serieuze winterprik,
ook met de opkomst van het publiek. Deze
dagen vieren enkele verenigingen hun
gebruikelijk kerstfeest en op zaterdag 17
december is het opnieuw de beurt aan het
Sint-Ceciliakoor en de Orfeusacademie uit
Alsemberg voor hun gezamenlijk kerstconcert in de kerk.
Precies een jaar geleden schreven we dat
de nieuwe café-uitbaters en tevens conciërge van de Moelie enthousiast aan hun
nieuwe job begonnen. Spijtig genoeg werd
het verder geen succesverhaal, want een
gebrek aan samenwerking met het gemeenschapscentrum gaf aanleiding tot allerlei
spanningen en frustraties in zover dat
uitbaatster Katrijn Janssens vorige maand
besloten heeft ontslag te nemen. De leden
van de programmeringscommissie, voor wie
een goede werking van het café erg belang-

rijk is, kunnen opnieuw op zoek naar
nieuwe mensen die conciërge van het
centrum en uitbater van het Moeliecafé
willen worden.
Zoals beloofd starten we deze maand met
een overzicht van de belangrijkste voetwegen in Linkebeek. Het past dat het Wijnbrondal de spits mag afbijten, want het is
ongetwijfeld een voetweg die andere
gemeenten ons benijden. Spijtig dat de
diverse gemeentebesturen tijdens de
voorbije decennia er zo weinig aandacht
aan besteedden, zodat dit beschermde
landschap zware tekenen van verwaarlozing
vertoont. Het gemeentelijk nieuws is aan
de magere kant, aangezien de laatste
gemeenteraad niet veel voorstelde. Op het
gemeentehuis wordt er momenteel niet
enkel verbouwd, maar ook hard aan de
gemeentebegroting 2006 gesleuteld. Deze
begroting van een verkiezingsjaar wordt op
donderdag 22 december aan de gemeenteraad voorgelegd.
We wensen al onze lezers prettige en vredevolle kerst- en nieuwjaarsdagen. Tot volgend jaar!

STANDPUNT
03

Sanering van afvalwater
anders geregeld
Uit de gemeenteraad van 28 november
De agendapunten van deze zitting leverden niet veel discussie op. En dat was maar goed ook, want wegens de verbouwingswerken was er in een deel van het gemeentehuis geen centrale verwarming

> De gemeenteraad keurde enkele wijzigingen en aanvullingen goed aan het
statuut voor het statutair (vast) en voor
het contractueel (tijdelijk) gemeentepersoneel. Een personeelslid dat in een open
betrekking wordt aangeworven met het
oog op vaste benoeming zal in de toekomst tijdens de proefperiode vlugger
ontslagen kunnen worden. Het gemeentebestuur is van mening dat dit in een kleine
gemeente noodzakelijk is om de goede
werking en continuïteit van de diensten
niet in het gedrang te brengen. Voor het
contractueel personeel ontbrak in het
reglement een regeling van het ziekteverlof. Het schepencollege zag ook over het
hoofd dat elk gemeentebestuur vanaf 1
juli 2003 over een arbeidsreglement voor
zijn personeel moet beschikken. Deze
diverse wijzigingen, goedgekeurd door het
syndicaal overlegcomité, worden zonder
commentaar goedgekeurd.
> De gemeenteraad moet de aanpassingswerken aan de Perkstraat goedkeuren.
Hoofddoelstelling is de snelheid van het
verkeer in deze rustige buurt drastisch te
verminderen. Aangezien de bestaande
verkeersdrempels aan nieuwe wettelijke
voorschriften aangepast moeten worden,
besloot de meerderheid de straat een
grondige renovatiebeurt te geven. Oorspronkelijk wilde men de straat verbeteren
van aan de Lang Haagstraat tot de grens
met Ukkel, maar met het oog op de ge-

plande verbredingswerken aan de spoorweg zullen de werken pas vanaf de eerste
huizen na de spoorwegbrug gebeuren. De
wegbreedte blijft dezelfde, langs één kant
komt er een voetpad en langs beide
kanten een geschilderde ﬁetsstrook. De
bestaande drempels worden aangepast en
ter hoogte van het Koutergat (weg naar de
Perkhoeve) komt een verkeersplateau en
wat verder moeten vier bloembakken, links
en rechts van de weg, de snelheid van de
automobilisten beperken. Er komt een
nieuwe waterleiding en een nieuwe asfaltlaag.
LK2000 verzet zich niet tegen deze renovatiewerken, maar is van mening dat er
andere straten zijn die veel dringender
een grondige verbetering nodig hebben.
De oppositie wil ook weten hoe het met de
riolering is gesteld. De schepen van
openbare werken deelt mee dat een
cameraonderzoek heeft uitgewezen dat de
riolering van de Perkstraat nog intact is.
De meerderheid keurt het lastenboek en
de kostenraming van de werken goed, de
oppositieleden onthouden zich. De werken, die wellicht pas in de lente van
volgend jaar beginnen, werden voor de
wegeniswerken op ruim 300.000 euro
begroot en 120.000 euro voor de vervanging van de waterleiding.
> Voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Haviland op
19 december duidt de gemeenteraad J.M.
Quitin als volmachtdrager aan en voor
deze van Iverlek en Finilek op 22 december Erik De Bruycker.
> Vanaf dit jaar zijn er belangrijke wijzigingen wat betreft de zuivering van het
afvalwater. Het laatste agendapunt gaat
over de overeenkomst waarbij de gemeente aan de drinkwatermaatschappij een
gebruiksrecht verleent op haar rioleringsinfrastructuur.

De voorbije jaren betaalden de klanten
aan de Vlaamse watermaatschappij een
hefﬁng voor de zuivering van het afvalwater. De berekening hiervan gebeurde op
basis van de verbruikte hoeveelheid water
van het jaar voordien. De laatste hefﬁng
voor 2003 ontving men in Linkebeek in de
zomer van dit jaar. Vanaf 1 januari 2005 is
de wetgeving echter veranderd. Volgens
een nieuw decreet moeten de drinkwatermaatschappijen voortaan zelf instaan voor
de sanering van het door hen geleverde
water en voor de inning van een bijdrage
om de kosten van deze saneringsplicht te
dragen. Voortaan zal op de zogeheten
‘geïntegreerde waterfactuur’ een prijs per
m_ vermeld staan waarin zowel het waterverbruik als de saneringsbijdrage verrekend zitten. Deze nieuwe regeling zou
geen aanleiding mogen geven tot de
verhoging van deze belasting.
In de voorgelegde overeenkomst belast de
gemeente de watermaatschappij (BIWM)
met de saneringsverplichting. De maatschappij zal voor elke gemeente een
aangepast plan opstellen. Per geleverde
m_ water betaalt de gemeente een saneringsbijdrage aan de maatschappij. De
gemeente blijft integraal eigenaar van de
bestaande waterinfrastructuur, maar
verleent de watermaatschappij een gebruiksrecht op deze infrastructuur. Hieronder vallen niet enkel de leidingen, rioleringen, installaties en apparaten maar ook
alle administratieve en technische documenten en bestanden.. De gemeenteraad
stemt unaniem in met de voorgelegde
overeenkomst.
> In geheime zitting wordt Monica Desantoine uit Herne benoemd als administratief medewerker. Na een proefperiode van
1 jaar kan zij aanspraak maken op een
vaste benoeming.
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Uit goede bron
Zone 30
Om de veiligheid van de schoolkinderen te
verhogen, is sinds september van dit jaar
in de omgeving van elke school een ‘zone
30’ verplicht. De verkeersborden stonden
er in Linkebeek al geruime tijd, maar
werden slechts door een minderheid van
de automobilisten nageleefd. Daar komt
misschien beterschap in, want vorige
maand werden op diverse plaatsen (Van
Lishoutstraat, Brouwerijstraat, SintSebastiaanstraat), witte verkeersborden
op het wegdek aangebracht. Zij moeten de
weggebruikers er attent op maken dat ze
een school naderen. Sinds september is er
ook opvallend meer politietoezicht en dat
is maar goed ook. Vele ouders en andere
automobilisten moeten blijkbaar op hun
plichten worden gewezen. Het werd ook
hoog tijd dat er actie werd ondernomen
tegen het wild parkeren, het rijden op
voetpaden en ander gevaarlijk rijgedrag.
De politie laat het nu duidelijk niet meer
bij een waarschuwing, maar heeft reeds
ettelijke overtreders op de bon geslingerd.
Zebrapaden
De Dapperensquare werd in augustus
opgelapt met een nieuwe asfaltlaag. Het
duurde uiteindelijk tot in november
alvorens de zebrapaden opnieuw werden
geschilderd. Veel te laat, want al die tijd
werden de voetgangers, die in deze drukke
omgeving moesten oversteken, gewoon
aan hun lot overgelaten.
Met de zware sneeuwval eind november
moest het verkeer langs de Horzelstraat
worden verboden omwille van een grondverzakking ter hoogte van het kruispunt
met de Braambeziënlaan. De watermaatschappij had op die plaats een tijdje
geleden een lek moeten dichten. Om de
oorzaak van de grondverzakking te achterhalen vroeg het gemeentebestuur aan haar
verzekering een expertise uit te voeren.
De uitslag is op dit ogenblik (29 november) nog niet bekend en het verkeer wordt
nog altijd omgeleid.
Veegmachine
De aankoop van een veegmachine om onze
straten en pleinen proper te houden, kan
geen succes genoemd worden. Ze wordt
weinig gebruikt en vaak gebeurt de opkuis
oppervlakkig. Dikwijls door de geparkeerde wagens. De veegmachine, die vijf jaar
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geleden werd aangekocht, had al meermaals met technische mankementen af te
rekenen en is nu al wekenlang in herstelling. Precies op het ogenblik dat er met
het vallen van de bladeren volop geborsteld moet worden. Ernstige schade aan de
motor zal de factuur hoog doen oplopen.
Het veegwerk werd intussen gedeeltelijk
aan een privé-onderneming uitbesteed
wat ook voor bijkomende kosten zorgt. Bij
de laatste begrotingswijziging vorige
maand moest de gemeenteraad al het
voorziene bedrag van 70.500 euro voor het
onderhoud van parken en plantsoenen met
13.000 euro verhogen.
Kasteeldreef
Ruim 15 jaar geleden werden de oude
wilde kastanjebomen in de Kasteeldreef
noodgedwongen geveld. Vrij vlug werden
er nieuwe bomen aangeplant opdat deze
dreef zo vlug mogelijk opnieuw haar
vroegere charme zou terugkrijgen. De
oppositiegroep LK2000 heeft er het
schepencollege op attent gemaakt dat het
met vele van deze aangeplante bomen
fout loopt omdat men de bomen laat
groeien zonder er naar om te zien. Enkele
bomen zijn intussen afgestorven, andere
groeien volledig krom of worden in hun groei
gehinderd door bomen in de aanpalende
eigendommen. De bevoegde schepen heeft
beloofd de nodige maatregelen te treffen.
Eindejaarsfeesten
Begin oktober hebben de gemeentearbeiders een week lang extra inspanningen

gedaan om enkele vuile plekjes in de
gemeente op te kuisen. In de Gemeentelijke Mededelingen werd hiervoor de
medewerking van de inwoners gevraagd.
De respons hierop was niet erg groot. Met
het vallen van de bladeren liggen de
voetpaden en goten er op vele plaatsen
opnieuw vuil bij, vaak omdat eigenaars
nalaten het voetpad langs hun eigendom
proper te maken. Maar rond 20 november
moesten de gemeentearbeiders al aan de
slag om in het centrum van de gemeente
de kerstverlichting te installeren. De
arbeiders zouden ongetwijfeld voor nuttiger en dringender taken ingezet kunnen
worden. Is een zo uitgebreide feestverlichting echt wel nodig? Wellicht verkiezen vele inwoners goed onderhouden
voetpaden en straten boven een al te
uitbundige kerstverlichting… De kerststallen hoeven de gemeentemannen dit
jaar alvast niet in mekaar te timmeren. Na
het geringe succes van de twee vorige
edities gaat de kerstmarkt dit jaar niet door.
Kerkhof
Voor Allerheiligen verschenen er op het
kerkhof twee schuilhokjes. De gemeente
kreeg ze van een publiciteitsﬁrma, die in
ruil voor deze gift enkele nieuwe plaatsen
voor haar publiciteit krijgt toegewezen.
Deze ‘bushokjes’ doen wat raar aan, maar
zijn vooral voor oudere mensen efﬁciënte
schuilplaatsen bij plotse regenval of
onweer. Wachten op de lijnbus doet je
echter beter nog altijd aan de ingang van
het kerkhof aan de Hollebeekstraat.

In dit huis van een particulier vonden de eerste lessen van de Franstalige school plaats.
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Hollebeekstraat
Als de winter niet te hard toeslaat, gaan
de riolerings- en wegeniswerken in de
Hollebeekstraat tussen de Hoeve ‘t Holleken en de spoorwegbrug op 16 januari
van start. Tijdens de eerste drie maanden
worden de nutsleidingen heraangelegd.
Het verkeer zal worden omgeleid. Vooral
de buschauffeurs van De Lijn zullen hun
stuurmanskunst kunnen tonen om hun bus
door de smalle straten van ‘t Holleken te
loodsen. De eerste fase van de verbetering
van deze langste straat van Linkebeek
tussen Dwersbos en Wouterbos werd in
1988 uitgevoerd, het tweede deel tussen
Wouterbos en de Hoeve ‘t Holleken in 1999.
Mobiliteitsplan
In het kader van het mobiliteitsplan
besliste het studiebureau, belast met het
onderzoek, om op diverse plaatsen van de
gemeente verkeerstellingen uit te voeren.
Hierdoor willen het studiebureau en de
begeleidende stuurgroep een beter zicht
krijgen op het doorgaand verkeer dat
vooral tijdens de ochtendspits voor grote
drukte zorgt. Dat doorstromend verkeer
komt hoofdzakelijk van de Alsembergsesteenweg richting centrum en via de
Linkebeekse Dreef richting Holleken. Deze
tellingen hebben plaats op de verschillende kruispunten met de Alsembergsesteenweg, de Brouwerijstraat, de Hollebeekstraat en de Stationsstraat. De
afdeling Wegen en Verkeer van de Vlaamse
gemeenschap stelt hiervoor gratis meetslangen ter beschikking.
Er zullen eveneens tellingen gebeuren om
wat te ondernemen tegen de parkeerproblemen op het Gemeenteplein, de Dapperensquare, in de Stationsstraat en de
buurt rond het station. Om de veiligheid
in de schoolomgeving te verbeteren zal er

een vragenlijst worden uitgewerkt. De
kostprijs van deze operatie is 19.400 euro.
Dat is veel geld. Het Vlaams gewest
betaalt 2/3 van deze kosten terug als het
mobiliteitsplan uiteindelijk door de
overheid wordt goedgekeurd. Of al deze
tellingen de bestaande verkeersoverlast zal
verminderen, blijft een groot vraagteken.
Elektronische identiteitskaart
In Linkebeek werd begin dit jaar gestart
met de uitgifte van de elektronische
identiteitskaarten. De federale overheid
beloofde de gemeentebesturen hiervoor
kosteloos een personeelslid ter beschikking
te stellen voor een periode van drie jaar.
Door een tekort aan beschikbare kandidaten kreeg ons gemeentebestuur pas vanaf
november deze ambtenaar toegewezen.
Vandalisme
Het bekladden met grafﬁti van openbare
en privé-eigendommen blijft voortduren.
Daarnaast komen er ook geregeld andere
vormen van vandalisme voor. Het beeldje
van Peter Pan in de Hollebeekstraat werd
besmeurd, het beeld aan het Wijnbrondal
werd vernield en het mooie kunstwerkje
naast het gemeentehuis werd half november van zijn sokkel gehaald. Dit waardevolle kunstwerkje is een creatie van
Steven Fillet, voormalig medewerker van
de viskwekerij en intussen uitgeweken
naar Wallonië. Het beeldje stelt een
wijnbouwer voor en werd in opdracht van
het verzusteringscomité gemaakt.
Het toegangspoortje naar het kerkhof
naast de parking werd al meermaals
onklaar gemaakt. De laatste keer zo
ernstig dat het automatisch afsluitsysteem volledig vernield werd en men
besliste het niet meer te herstellen.

De restauratie van de kerktrap is volop bezig.

Wijnbrondal
In het vorig nummer vernam je al dat er
eindelijk wat gebeurt om een verdere
aftakeling van het Wijnbrondal tegen te
gaan. Nadat in 2003 de Vlaamse regering
een besluit nam tot oprichting van beheerscommissies voor beschermde landschappen werd ook voor het beschermde
landschap ‘Het Wijnbrondal’ op 31 augustus 2005 een dergelijke commissie opgericht. Tijdens de eerste werkvergadering
op 20 oktober werd een inventaris gemaakt van de verzamelde studies, plannen, historische kaarten en foto’s. De
secretaris van de commissie, een ambtenaar van de Dienst Monumenten en Landschappen van de Vlaamse gemeenschap,
lichtte uitvoerig het ontwerpbestek voor
de opmaak van het landschapsbeheerplan
toe. De uitvoering van dit plan zal aan
een gespecialiseerd studiebureau toevertrouwd worden en na de goedkeuring van
het lastenboek kunnen de werken aanbesteed worden. De kosten worden voor een
belangrijk deel door de Vlaamse overheid
gedragen. De commissie maakte ook
kennis met een gelijkaardig project dat
een paar jaar geleden van start ging in
Vollezele. Daar is men momenteel nog niet
met de concrete uitvoering begonnen. Dat
wijst er op dat de procedure ook hier nog
een hele tijd zal aanslepen alvorens
daadwerkelijk wordt ingegrepen. Tijdens
deze vergadering werd eveneens afgesproken om op 25 november een bezoek te
brengen aan het Wijnbrondal. Tegen die
datum moesten alle leden hun opmerkingen, suggesties en aanvullingen op het
ontwerpbestek overmaken. Intussen wordt
er van diverse zijden op aangedrongen
voorlopige maatregelen te treffen om de
voetweg door het Wijnbrondal begaanbaar
te houden.
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Voetwegen in Linkebeek
Een overzicht (deel 1)
In onze gemeente zijn er heel wat mooie voetwegen en wandelpaden. Sommige zijn ten onrechte afgesloten of slecht onderhouden (zie ook sjoenke, november 2005). Anderen hebben dan weer een woelige
geschiedenis. In enkele artikels overlopen we de wandelwegen van Linkebeek.
Wijnbrondal, weg nr. 2
Rond 2000 v. Chr.: Neolitiekers vestigen
zich bovenaan de helling (Holleken) en
maken een pad naar de bron beneden de
helling (nabij Kerkveld). Dit pad wordt
door regenwaters uitgehold en de bron
graaft zich achterwaarts in het dal: het
Wijnbrondal is geboren (geologische
reconstructie). In 1956 vindt de bewoner
van nr. 16, aan de vermoedelijke plaats
van de voormalige bron, een neolitisch
voorwerp.
Voor 1900: Herbeplanting van het Wijnbrondal en uitdunnen van de bomen. De
foto’s geven een verwarde indruk. (1)
1900-1939: Het Wijnbrondal, als toeristische trekpleister, wordt netjes onderhouden maar raakt tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog in verval. (1) In de opgaande
weg naar het Holleken ontstaat er een
stinkende gracht die alsmaar dieper wordt
wegens de ‘regenwaters’ van het Holleken
die langs deze natuurlijke weg naar beneden stromen. (2)
1953: Een riolering wordt gelegd om deze
oppervlaktewaters te kanaliseren naar de
beek in het dal. Verschillende bewoners
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sluiten hierop stiekem aan zodat de beek
een stinkende openbare riool wordt. (3)
Het huidige voetbalveld wordt uitgegraven
op kosten van de gemeente. Om geld uit
te sparen begint men met de ingang van
het Wijnbrondal vol te storten tot luid
protest van de Hollekenaars die hun weg
moeten zoeken door de kluiten en de
modder. (4) Een van de aanpalende eigenaars loopt zelfs met de plan rond het
ganse dal op te kopen en te laten volstorten met huisvuil, hetgeen hem een fortuin
zou opbrengen. (7)
1955: Het Wijnbrondal krijgt een opknapbeurt met versteviging van de beekoevers.
(5)
1969: De weg nr. 30, van het Wijnbrondal
naar het Bospad, wordt in het najaar
afgesloten door een aanpalende eigenaar.
De gemeente reageert niet en boze wandelaars knippen de draden stuk. (7)
1971: Studiedag over het Wijnbrondal op
initiatief van het LAN. (6) Reinigingsactie
op initiatief van het LAN (6), nagevolgd
door het ‘Environnement Linkebeek’ in
1975. (6)
1972: De riolering van de verkaveling

Karenveld wordt langs de weg nr. 30 naar
het Wijnbrondal geleid. (6 en 8)
1979: Klassering van het Wijnbrondal op
27 september.
1981: Het Wijnbrondal krijgt opnieuw een
opknapbeurt met versteviging van de
beekoevers en het plaatsen van drainagebuizen, die echter na enkele jaren verstopt
raken. (6)
1987/88: De riolering van de Hollebeekstraat (1ste fase) vervangt de riolen
naar het Wijnbrondal. Het beekwater wordt
opnieuw proper.
2002/03: Opruiming van het Wijnbrondal
met versteviging van de bermen.
2005: Een studiegroep wordt opgericht
vanuit Stedenbouw om een ’deﬁnitieve’
oplossing te zoeken voor het Wijnbrondal.
(7)
Alex Geysels (november 2005)
Bronnen
(1) Oude foto’s en postkaarten.
(2) Gemeenteraden 18 mei 1953 en 26
mei 1954 (notitie J. Geysels).
(3) Collectief geheugen.
(4) Gemeenteraad 16 december 1954
(notitie J. Geysels).
(5) Gemeenteraad 21 augustus 1955
(notitie J. Geysels).
(6) Dossier Sjoenke (6/1971, 4/1973,
4/1975, 5/1980, 6/1981).
(7) Getuigenis van bevoorrechte personen.
(8) Dossier LAN.

VERENIGINGSNIEUWS
07

Videoclub Zennevallei
Nieuwe lading ﬁlms

Deelnemen aan de nationale wedstrijd,
het is een uitdagende gebeurtenis. En
toch, je ﬁlm is af, je hebt niets meer te
presteren. Je kan alleen hopen dat de
projectie goed overkomt, dat de klankinstallatie al jouw nuances weergeeft… en
dat de jury jouw ﬁlm ‘aanvoelt’. Dit jaar
zette de jury in Oostende drie speelﬁlms
ex-aequo op de eerste plaats van het
puntenklassement.
Onze ﬁlms, Frieda met ‘Schatten van het
bos’ en Willy met ‘D-day, de prijs was
hoog’, scoorden niet zo goed. Maar beide
cineasten, voor wie dit een eerste deelname was, vonden het een verrijking
kennis te maken met zo’n verscheidenheid
aan ﬁlms en accepteerden het verdict van
de jury. Aan de ﬁlmwedstrijd is ook een
afﬁchewedstrijd verbonden. Alle deelnemers mogen meedoen met een afﬁche van
hun ﬁlm. Een aangename verrassing was
dat Frieda met de afﬁche voor haar ﬁlm de
derde plaats wegkaapte. Zo mocht ze toch
het podium op om haar extra prijs in
ontvangst te nemen. Meer dan de helft
van de club was naar Beveren afgezakt en
we hadden dus reden tot vieren.

Griezelﬁlm
November was een drukke maand. En van
uitwisseling gesproken: twee leden stonden met de Toneelvrienden op de planken
in het stuk ‘Wilde Havana’, geregisseerd
door onze voorzitter Eddy Vannerom. Drie
jongeren, die vorig jaar toneel speelden,
doen nu mee aan de nieuwe speelﬁlm van
diezelfde voorzitter. Het wordt een griezelﬁlm, met veel effecten en suspense. De
meeste opnames gebeurden ‘s avonds
(spoken leven ‘s nachts) en met de winterse kou die opeens opdook, was dat
geen sinecure. Lampen plaatsen, verplaatsen, stroom aanbrengen en zorgen dat de
draden niet in beeld komen, de eigengemaakte kraan installeren, en weer afbreken, … koude handen en ijskoude voeten
… maar de eerste resultaten mogen
gezien worden. Nu nog monteren, een
spannende karwei, want alles moet op de
juiste plaats passen zodat het verhaal voor
iedereen duidelijk wordt. En daarna
sleutelen aan de klankband. De ﬁlm die de
titel ‘Schim’ meekreeg, wordt klaargestoomd voor onze galaprojectie in november 2006.

Clubwedstrijd en provinciale wedstrijd
In de club beginnen nu de voorbereidingen voor de volgende clubwedstrijd van
februari. De ﬁlms moeten op een vergadering geprojecteerd worden zodat de
cineast de gelegenheid krijgt zijn productie te verbeteren op aanwijzingen van de
collega’s.
De clubwedstrijd heeft plaats in de Moelie
op zaterdag 18 februari. Een maand later,
op 18 en 19 maart, organiseert Videoclub
Zennevallei in de Moelie de provinciale
wedstrijd van de Vlaams-Brabantse Amateurcineasten (BRACINA) met op zaterdag
om 14u de nationale éénminuutﬁlmwedstrijd. De moeite waard, want de lat ligt al
iets hoger… De toegang tot beide wedstrijden is gratis. Jij bent natuurlijk van
harte welkom!
Michelle Cooreman
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De toekomst van Teek-it-iezie
is verzekerd
Voor de vierde keer op rij waren we met
een grote Linkebeekse delegatie vertegenwoordigd op de survivalrun van Brugge.
We vertrokken met 26 Teek-it-ieziërs in
verschillende disciplines. Vijf personen
schreven zich in voor de cross, een discipline die voor de eerste keer aan bod
kwam. Ze moesten het survivalparcours
van 10 km aﬂeggen zonder de hindernissen te moeten nemen. Zeven apen verkozen om hun kunstjes te vertonen in de
bomen, de beekjes, de vaart en in andere
minder comfortabele situaties. De snelste
apen van Linkebeek waren Pieter en Jannik
die een verdienstelijke 10de plaats in de
wacht sleepten. Een sportieveling, JeanMarie Dours, verkoos om het loodzware
parcours alleen af te leggen, wat hem
aardig lukte. Maar het moet gezegd, met
grote trots keken we allemaal uit naar de
kinderen die zich hadden ingeschreven
voor een kidsrun van ongeveer 2 km.
Jessie, Rani, Jordy en Levy legden het
aangepaste parcours zonder enige moeite
af. De ouders en het bestuur van de club
zijn ﬁer op hun prestatie, al komt er bij
een kidsrun (gelukkig) geen klassement
aan te pas. Deelnemen, aan gelijk welke
vorm van sport, is immers belangrijker dan
een zondag voor de beeldbuis gekluisterd
te zitten. Een ding staat vast: de toe-
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komst van sportief en avontuurlijk Linkebeek is verzekerd!Gewoontegetrouw laten
we ook personen aan het woord die voor
de eerste keer met Teek-it-iezie aan een of
andere activiteit deelnamen. Hieronder
vinden jullie het relaas van Didier Meersman die zijn eerste en zeker niet zijn
laatste survivalrun liep.

waren bijna uitgedroogd voor de eerste
bevoorrading in zicht was! Dankzij het
mooie weer, de goede sfeer, de organisatie
en de Leffe na de grote inspanningen was
het een geslaagde zondag, die we zeker
nog eens willen overdoen. Een dikke merci
en hopelijk tot de volgende keer.
Didier

Voor de eerste keer mee op tocht met
Teek-it-iezie
Op zondag 6 november namen we voor de
eerste keer deel aan een activiteit van
Teek-it-iezie, de survivaltocht in Brugge.
We waren uitgenodigd door mijn broer
Fabien, die al een paar keer had deelgenomen aan hun activiteiten. Alles was goed
georganiseerd en de groepssfeer was
fantastisch. De clubmensen stelden voor
om met hen mee te rijden aangezien er
nog plaats was in de auto’s.Aangekomen
in Brugge kleedden we ons om en een half
uur laten stonden we paraat om te beginnen. Per koppel werken was heel tof. We
konden elkaar helpen en aanmoedigen om
overal op te klauteren of onder te kruipen.
Het parcours was goed uitgestippeld en de
afspraken waren duidelijk. De mensen
langs het parcours waren ideale begeleiders, zowel voor de opdrachten als voor de
wegbeschrijving. Het enige nadeel: we

Volgende activiteiten
Om op de hoogte te blijven van de volgende activiteiten van Teek-it-iezie
nodigen we jullie uit om regelmatig een
kijkje te nemen op onze website: www.
adventureteamlinkebeek.be
We kunnen jullie nu al de volgende
activiteiten verklappen:
> indoor klimmen of initiatie diepzeeduiken
> gemotoriseerde activiteit: buggy-tour
door het mooie Hageland
> een avonturendag voor de jeugd
> curling (soort petanque-spel op ijs)
> beklimming van de Mont Blanc
> de Gordel 2006
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Grootouders op bezoek in de klas
Dat de stofjassen verdwenen waren, wisten
ze. Net als dat blauwwitte uniform, de inktpot en het vloeipapier.
Net als de trede waarop
de leerkracht staat. Een
leerkracht staat niet
meer voor de klas maar
ertussen. Tsjonge, wat
een verandering.
Voor de grootouders was
het vrijdag 18 november
een speciale dag. Alle
deuren van gemeenteschool De Schakel stonden wagenwijd open en
er mocht in en uit de
klassen gelopen worden. Sterker nog, de grootouders werden
actief betrokken bij de lessen of mochten zelf een lesje geven.
Een leerrijke dag voor oma, opa én kleinkinderen.
Alle kinderen van de kleuter- en lagere school waren erg nerveus. Voor een keer zouden oma en opa mee de klas in gaan.
Vanaf het eerste belsignaal waren de rijen ﬂink aangedikt.
Grootouders stonden netjes in de rij, stilzwijgend bij de tweede
bel. Ze konden het nog, dat was onmiddellijk duidelijk. En dan
werden de lessen netjes mee gevolgd. “’t Is toch anders dan
vroeger”, hoorde je ze zeggen. “En ieder met een pc op de bank,
dat hadden wij niet.” Ja, de tijden veranderen, onderwijs ook.
En al zijn onze grootouders toch nog jong, al hebben ze nog
een gezonde en actieve geest, toch bleef de tijd niet stilstaan.
En wij van De Schakel evolueren natuurlijk mee: pc-ondersteunend onderwijs in de hogere graad, projectmatig werken in heel
de school, explorerend functioneren in de kleuterschool, enzovoort. De grootouders zochten daarin hun plaats en dat gaf
prachtige taferelen. Ze genoten, ze glunderden, het deed ze
plezier. En dat geldt zowel voor de grootouders als voor de
kinderen, voor de kleintjes en voor de groten. Tijdens de speeltijd werd er taart en kofﬁe aangeboden. Ook het middageten
was voorzien. Zo was de dag compleet en ging iedereen tevreden naar huis.
Maar daarmee zitten wij nog niet stil. Want in De Schakel is er
constant beweging. Zo kregen we onlangs nog een mail van een
man die absoluut al onze kinderen wil ontmoeten. We konden
hem nog steeds niet identiﬁceren. Misschien doet zijn mailadres
bij jullie een belletje rinkelen: nicolaas@sint.be Dat belooft…
Willen jullie op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in onze
school, surf dan naar onze schoolsite www.gbsdeschakel.be en
bekijk alle informatie. Zo staan er foto’s van Halloween in de
kleuterklas, het bezoek aan ‘Made in Belgium’ van het vijfde en
een operabezoek van het 3e en 4e leerjaar. Tot gauw!

Al draaiend duelleren
JeuLink

Naar jaarlijkse gewoonte hield JeuLink op 5 november haar
klassiek concert. De avond werd opgeluisterd door een kwintet
van vinyldraaiers. Zij brachten een werk van de Roemeen Amu
Zeerdagoe gevolgd door een prachtig stuk van de Russische
componist TKotstak Vol. In tegenstelling tot de eeuwenoude
traditie die JeuLink hoog in het vaandel draagt, speelden deze
kunstenaars niet enkel alleen, maar ook samen! De opbouw van
de avond bestond uit een aantal solo concerten, gevolgd door
een aantal duellen. Elke muzikant, ook wel DJ genoemd, kreeg
een uur om zijn kunnen te tonen. Later namen deze ridders van
de ronddraaiende tafel het tegen elkaar op in een echte ‘battle’.
In politieke termen heet dit gewoon een alarmbelprocedure.
Iedereen mag gedurende vijf minuten het publiek bespelen. Een
alarmbel geeft aan wanneer die vijf minuten om zijn en dan
moet de volgende DJ zo goed en zo kwaad als hij kan invallen.
Voor de DJ’s is de inzet groot. Doen ze het goed, dan worden ze
onthaald met gejuich en zijn ze zeker van eeuwige roem. Doen
ze het slecht, dan worden ze aan de beesten gevoederd, want
ook daar werd voor gezorgd. Er waren ongeveer tweehonderd
Partyanimalicus Marginalis aanwezig om onze 5 DJ’s duidelijk te
maken dat er gefeest moest worden. Hoe het met de DJ’s
afgelopen is? Kom volgend jaar eens kijken, bij ons volgend
klassiek concert!
Christopher
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Sint-Ceciliakoor

KWB-nieuws

Niet alleen op maandag repeteert het Linkebeekse SintCeciliakoor
Zaterdag 5 november 14u: in de Muziekacademie van Alsemberg.
Het is koorweekend. Dat wil zeggen, de koorleden repeteren
intensief het programma van het kerstconcert, samen met het
versterkt jeugdensemble van de academie. Een voor een druppelen ze binnen. Na het opwarmen van de stemmen, waarbij de
‘nanana’s’ en ‘lalala’s’ trap op en af rollen, sluiten de rijen.
Iedere stem, van sopraan tot bas, is mooi evenwichtig vertegenwoordigd.
Tijdens het doornemen van de verschillende ‘Charpentiers’
kunnen individuele koorleden vooraan beluisteren “hoe het
klinkt”. Een aangename verrassing voor de meeste onder hen.
Het wordt een ervaring waarbij routiniers de nieuwere zangers
meetrekken, maten tellen (en mistellen...) en waarbij we ten
koste van nogal wat gezweet, tot een ei zo na melodieuze
vertolking komen van wat we op de partituur aﬂezen. ’s Avonds
trekt een serieuze delegatie naar Boelekewis om er de dag met
een etentje af te ronden.
Zondagochtend 9u: de stemmen klinken slaperig, rokerig,
ﬂarden hop en gerstaroma’s komen vrij. Maar een koekenontbijt
met kofﬁe, geserveerd door toegewijde bestuursleden, neemt
alle twijfels weg. Er wordt weer mooi gezongen. En… met een
drink geëindigd. Je zal maar een voorzitter hebben die trakteert op zijn aanstaande verjaardag...

De eerste kookles voor ‘koks in spe’ werd op 27 oktober gegeven. Vijftien ‘nieuwe’, jonge mannen waren enthousiast en
zullen om de twee weken om 19u de handen uit de mouwen
steken. De ‘gevorderden’ hebben er hun tweede kookles opzitten. Onder de deskundige leiding van een Thaïse dame werden
wij in de oosterse keuken geïntroduceerd. Het was fantastisch.
Wij werken nu reeds een menu uit voor ons 25-jarig bestaan.
In de maand februari is er een wandeling met een bezoek aan
de sterrenwacht Mira gepland. Meer info krijg je met de Raak.

Carlo Otten
Jaarlijks concert in de Sint-Sebastiaankerk in Linkebeek
Wij verheugen er ons op om jou op 17 december een nieuw
repertoire kerstliedjes te kunnen brengen. Vlaamse liederen
zoals ‘Vrede’ en ‘Nu is de roe van Jesse’, maar ook ‘Ding Dong’,
‘Merrily on High’ brengen ons met een zachte melodie dichtbij
de kerst. Verder halen we liedjes van de minder gekende componist Charpentier naar boven. Met het Weinachtsoratorium van
JS Bach hopen we jou volledig te overtuigen. Zoals vorige jaren
wordt het koor ondersteund door het strijkergezelschap van de
muziekacademie Orfeus uit Alsemberg. Het concert, onder de
leiding van Ludwine Beuckels en Eric Kirsch, heeft plaats op
zaterdag 17 december om 20u30 in de Sint-Sebastiaankerk in
Linkebeek.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het koor, de muziekacademie van
Alsemberg of in de Moelie. Wij hopen je op het concert te
kunnen ontmoeten en nodigen je daarna uit voor een babbel in
de Moelie.
Namens het bestuur,
Hubert Eerlings

Voor het KWB-bestuur,
Koen Pierret, voorzitter

Eindejaarsreceptie
Cultuurraad
10 december
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 de
Moelie is betrokken, uitnodigen voor een glas en een gezellige
babbel. Vanzelfsprekend gaat onze fakkeltocht hieraan vooraf:
een feeërieke winterwandeling door Linkebeek. Voor de kinderen voorzien we na de fakkeltocht een ﬁlmprojectie. Wij hopen
dat wij jou op zaterdag 10 december mogen verwelkomen.
De fakkeltocht start om 19u. Verzamelen vanaf 18u30 in de
Moelie waar de fakkels worden uitgedeeld. De receptie start om
20u. Deze heeft plaats op de parking van de Moelie rond gezellig brandende vuurkorven. Neem dus een extra frakske en een
mutske mee. En als ge kouwe voetekens krijgt, dan moogde gij
misschien naar binnen gaan in de zaal van de Moelie alwaar het
een betteken warmer zal zijn.
In de zaal worden grootbeeldprojecties vertoond van:
> Luchtbeelden van Linkebeek
> Filiaal
> LinkeFolk
> Huis Teirlinck
> Zeepkistenrace
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

SJOENKE I jaargang 45, nr 271 december 2005

VERENIGINGSNIEUWS
11
Gezinsbond

Ondertussen heeft onze lieve Sint een privé bezoek gebracht bij
enkele gezinnen. Het is niet niks, een heilige man op bezoek
die precies die geschenkjes die je gevraagd hebt persoonlijk
afgeeft. Bedankt lieve Sint en tot volgend jaar!
December betekent voor heel wat gezinnen examenperiode die
gepaard kan gaan met de nodige spanningen. We wensen al onze
studenten veel moed toe en ‘kop op’, de kerstvakantie is in
zicht. Lieve, An, Tina, Katelijn, Ingrid en Marleen wensen
iedereen een vreugdevolle kerst en een tof eindejaar toe. We
spreken af op 10 december in de Moelie voor de fakkeltocht en
de eindejaarsreceptie van de cultuurraad. Tot dan!
Marleen

KBG-nieuws

Onze workshops tijdens de herfstvakantie waren een geweldig
succes. Katelijn en Ingrid hebben de kinderen twee dagen
opgevangen. Zij hebben het enthousiasme kunnen peilen. En of
de deelnemers het leuk vonden! Vooral de theaterworkshop voor
de oudsten was een enorme meevaller: origineel en creatief.
Op enkele uren tijd werd een heus theaterstukje uitgedacht en
gespeeld. Onze kinderen kunnen, onder leiding van een begeesterde monitor, heel wat talent ten toon spreiden. Voor de
jongste groep was de sprookjestocht een echte ‘ontdekking’.
Voor herhaling vatbaar? Zeker! Wel gaan we bij een volgende
sessie de leeftijdsgroepen anders indelen. De belangstelling/
concentratie van 6-jarigen is anders dan die van 9-jarigen.
Idem voor de leeftijd van 10 tot 14 jaar.
Ook de initiatie zelfverdediging, georganiseerd in samenwerking
met KAV, was een voltreffer. Wim (1ste dan) geeft al 7 jaar de
cursus ‘verdedigingstechnieken’. Hij is een prima lesgever en
heeft ons interessante kneepjes geleerd. Geen ingewikkelde
zaken, wel basistechnieken. Hoe geraak ik uit een wurggreep?
Gebruik het gewicht van je lichaam. Leid de aandacht van de
aanvaller af. En een handige tip, zeker voor onze jongste deelneemsters: hoe geraak ik, op de dansvloer, uit de stoere armen
van een al te opdringerige danspartner? Benieuwd? Onze initiatie zit erop, maar kan volgend jaar vervolgd worden. Als je
belangstelling hebt, neem je best contact op met Ingrid Mosselmans.

Op 13 december vieren wij ons kerstfeest met een eucharistieviereng om 11u30 gevolgd door een receptie en diner verzorgd
door traiteur Annerik.Op het menu staat: meloen met parmaham, zalm met gekonﬁjte tomaten en koriander, minidessert
met kofﬁe. Dat alles wordt stijlvol opgediend.
Eigenlijk is elke KBG-ledenbijeenkomst een beetje een feest.
Mensen ontmoeten, samen tafelen, een losse babbel, een
luisterend oor, genieten van een optreden of voordracht, samen
iets doen. Januari is het begin van een nieuw werkjaar en de
beste periode om lid te worden. Wij zijn steeds op zoek naar
nieuwe leden. Elk jaar verliezen wij leden omdat zij wegens hun
hoge leeftijd of ziekte zich niet meer kunnen verplaatsen. Wij
hebben ook petanque of bowlsspelende KBG’ers. Wij kochten
onlangs een nieuwe bowlsmat en bollen omdat ons aantal
spelende leden steeds groeit. Nieuwe leden blijven steeds
welkom. Onze ledenbijeenkomst heeft plaats elke laatste
dinsdag van de maand van 14u tot 17u.
Groetjes, Julia, 02 380 83 85

LAHN is op zoek
Momenteel verzamel ik informatie over de feestelijkheden van
Nering-Put-kermis na 1945. Ik zoek naar:
> de naam van het café waar thans de Bibliothèque des Jeunes is
> de naam van het café in de Brouwerijstraat 73 (Victor
Luypaert en Sjoenke Karielbekkers)
> in welke jaren de stoeten zijn uitgegaan en met welk thema
> wanneer de gouden bruiloft plaatsvond van het echtpaar Palm.
Inlichtingen zijn welkom op 02 380 73 93 of op
linkebeeksarchief@skynet.be
Alex Geysels
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Boekwijzer
Nieuws uit de bibliotheek

Lesley Glaister, Het donkere huis, Anthos,
271 blz.
Een schaap leeft stiekem in de kelder van
één van haar klanten waar ze gaat schoonmaken. Ze leeft nogal op zichzelf maar dat
verandert als ze een jonge crimineel
Doggo ontmoet. Beiden zijn op zoek naar
liefde en genegenheid, maar ze moeten
hun persoonlijke geheimen die ze meedragen nog een plaats geven. Kunnen de
twee mekaar vertrouwen?
Kristien Hemmerechts, V. Notities bij een
reis naar Vietnam, Atlas, 142 blz.
Hemmerechts beschrijft haar avonturen op
de tandem in het verre Vietnam, maar
neemt ook de tijd om over haarzelf na te
denken. Ze observeert de ‘homo touristicus’, zijn onhebbelijkheden en ze haalt
herinneringen op aan haar vroegere reizen
en haar ouders en familie. Een reisverhaal
met autobiograﬁsche elementen.
Nagieb Mahfoez, Pension Miramar, De
Geus, 190 blz.
Het leven gaat zijn gewone gangetje in
het Egyptisch pension tot de uitbaatster
Zohra in dienst neemt. Ze doet de harten
van de bezoekers sneller slaan doch gaat
niet op hun avances in. Onder de gasten
ontstaan conﬂicten en jaloezie maar de
mooie Zohra laat zich niet uit haar lood
slaan. De Arabische Nobelprijswinnaar
levert hier weer een sterk staaltje vertelkunst af.

SJOENKE I jaargang 45, nr 271 december 2005

Dawna Walter, Tijd voor jezelf en toch
alles doen, Forte Uitgevers, 160 blz.
We lopen over van de stress wordt wel
eens gezegd. Dit lifestyleboek geeft
praktische tips om het huishoudelijke
leven en je vrije tijd te combineren zonder
dat je jezelf helemaal verliest. Er staan
tips in voor de was en plas, maar ook hoe
je gasten kunt ontvangen en hoe je best
de reiskoffer vult.
Dirk Bracke, Vuurmeisje, Davidsfonds/
Infodok, 128 blz.
Dit historische verhaal speelt zich af in de
tijd dat Europa door Neanderthalerstammen bevolkt werd. Steen kijkt uit naar de
dag dat hij met de mannen voor het eerst
mee mag jagen. Eens iets anders dan
stenen bewerken en noten of knollen
zoeken. Tijdens een jachtpartij komt de
groep in contact met een andere stam.
Steen voelt direct wat voor een meisje met
de gave om vuur te maken. Hij neemt het
voor haar op als zijn eigen stam de anderen aanvalt. Vanaf dan zijn Steen en het
Vuurmeisje onafscheidelijk.
Annelies De Laender
Bibliotheek Linkebeek
linkebeek@pandora.be

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

?
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NIEUWS UIT DE MOELIE
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GC de Moelie omgetoverd tot kinderen jongerenpaleis
Gezinsbond Linkebeek en GC de Moelie zorgden voor een prettige en creatieve afsluiter van de herfstvakantie. Op 3 en 4
november werd GC de Moelie ingepalmd door een bende kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar die zich hadden ingeschreven voor creatieve, originele workshops. Donderdag hebben 26
deelnemers zich naar hartelust uitgeleefd, op vrijdag waren dat
er 32. De meeste deelnemers kozen onmiddellijk voor twee
dagen interactief spelplezier en hebben daar beslist geen spijt
van gehad!
De zon stond donderdagmorgen alvast stralend aan de hemel
voor een sprookjestocht voor de 6- tot 9-jarigen, met het
prachtige, groene Linkebeek als ideaal decor. De verteller had
met zijn vertelsteen en vertelkracht alle kinderen onmiddellijk
in de ban. En die gekleurde steen voor elk kind, ja die krijgt een
speciaal plaatsje. De 10- tot 14-jarigen gingen er ’s morgens al
stevig tegenaan in de workshop ‘breakdance’. Ze waren hiermee
duidelijk opgewarmd voor de theaterworkshop in de namiddag,
waarin ze zich helemaal hebben uitgeleefd met behulp van
decor, spots, verkleedkleren, attributen en muziek. Op enkele
uren tijd slaagden ze erin voor ouders en familie een eigen
theatervoorstelling in elkaar te steken. Nogmaals applaus voor
het grappige en creatieve resultaat!
Ook de kleinsten ontdekten in de namiddag de wondere theaterwereld met Benny Bang en Danny Durf op het groot podium van
de Moelie. Een geslaagde eerste dag met positieve reacties,
vooral op de sprookjestocht bij de kleinsten en de theaterworkshop voor de jongeren. Vrijdagmorgen startte actief voor de
allerkleinsten. In de workshop ‘beauté-taebo’ werd op rustige
muziek een mix van zelfverdedigingstechnieken zoals taekwondo, karate, aikido en yoga aangeleerd. Het was een genot om de
enthousiaste kinderen bezig te zien! De jongeren gingen intussen creatief aan de slag met kapotte of oude voorwerpen en
recyclagemateriaal in de workshop ‘gadgetstore’. Of hoe een
oude radio een tweede leven als satellietzender krijgt. In de
namiddag lieten de kinderen hun fantasie de vrije loop in de
workshop ‘monsters’. Griezelige tienkoppige draken en ﬂapperende vogels kwamen op bezoek, maar die beesten waren soms
ook lief en aardig… Voor de jongeren kon de muziek niet luid
genoeg staan om op te hiphoppen: een actieve workshop die
vooral bij de meisjes van het vrolijke groepje jongeren insloeg.
En dan was het alweer avond en tijd om naar huis te gaan. Moe
maar tevreden kinderen en jongeren werden opgehaald door de
ouders. En nee, morgen kan je niet opnieuw naar de Moelie, de
workshops zijn afgelopen… De positieve reacties van de deelnemers zelf, van ouders én van de begeleiders waren een duidelijk signaal voor de organisatoren. Hou dus de programmatie in
het oog!
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SINT-CECILIAKOOR
KERSTCONCERT IN DE KERK
ZA 17-12
Traditiegetrouw organiseert het Sint-Ceciliakoor van Linkebeek
in de maand december een kerstconcert in de Sint-Sebastiaanskerk 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 samenwerking 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.

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

NIEUWS UIT DE MOELIE
15
BARBARA DEX & THE SHADOW
VOICES
ENJOY. A TASTE OF GOSPEL
VR 13-01-2006
MUZIEK
Barbara Dex is steeds gefascineerd geweest door de gospelmuziek. De voorbije jaren heeft zij met groot succes een hele reeks
gospelconcerten gegeven. Barbara brengt een mengeling van
traditionele en moderne gospelmuziek die elk publiek weet te
boeien. Het repertoire is overwegend Engelstalig en varieert
van black-gospel tot moderne gospelpop, met een luchtig

POPPENTHEATER OEPS
DE TOVERDOOS
WO 25-01-2006
FAMILIEVOORSTELLING
Jommeke is jarig en hij krijgt van zijn moeke een cadeau. Niet
zomaar een geschenkje, nee… een echte toverdoos. Wanneer
Jommeke de toverdoos wilt gebruiken, beginnen er spannende
avonturen met heksenmie en de duivel. Heerlijk ontspannend
poppentheater. Zorg dat je erbij bent!
Duur: 90 minuten. Doelgroep: 3 tot 10 jaar.

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

uitstapje naar eigen composities. Tijdens dit concert laat
Barbara zich vocaal begeleiden door The Shadow Voices, een
gospelkoor bestaande uit vijf zwarte zangers die sterk gedreven
zijn om via hun concerten bij te dragen tot meer verdraagzaamheid in de wereld. Daarenboven wordt zij muzikaal begeleid
door zes gerenomeerde muzikanten, inclusief blazersectie.
Meer info: www.barbaradex.be
20u30 - de Moelie
tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk), 14 euro (abo)
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NIEUWS UIT DE MOELIE
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DANSFREAKZ
VRIJ DANSPODIUM
ZA 04-02-2006
Op zaterdag 4 februari ’06 veroveren jonge dansers en danseressen opnieuw GC de Moelie. Die dag vindt vanaf 13u30 de tweede
editie van ‘dansfreakz’, het vrij podium dans voor kinderen en
jongeren tussen 6 en 20 jaar, plaats. Wie in deze leeftijdscategorie valt, gek is op dansen en creatief is in het bedenken van een
eigen dansstijl, mag deze kans niet missen! Je mag alleen of in
groep één dansnummer brengen dat je volledig zelf in elkaar hebt
gestoken. De muziek waarop je danst en de kledij die je draagt,
mag je zelf kiezen. Een jury van dansleerkrachten en dansliefhebbers beoordeelt jouw creatief danstalent. En geen wedstrijd

VACATURE
Voor haar gemeenschapscentrum de Moelie in
Linkebeek
(Sint-Sebastiaanstraat 14) zoekt vzw ‘de Rand’
een

CONCIERGE / CAFEUITBATER (M/V)
De uitbating gebeurt op een zelfstandige basis (via concessiecontract met brouwerij Haacht) en in nauwe samenwerking met
GC de Moelie. Als conciërge wordt u een appartement gratis ter
beschikking gesteld, inclusief het verbruik van gas en elektriciteit.
Functievereisten:
> Ervaring in horeca is noodzakelijk
> Diploma horeca is een pluspunt
> Zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie
> Sociaal vaardig en kunnen werken in teamverband
> Flexibel en pluralistisch ingesteld
> Open staan voor jeugdwerking
> Moedertaal is Nederlands
> Goed voorkomen
> Getuigschrift goed gedrag en zeden

zonder prijzen natuurlijk: de beste danser(es) of groep gaat met
een waardevolle prijs naar huis. Ook het publiek bepaalt mee wie
die winnaar is. Deelnemen is gratis, maar je moet wel inschrijven
voor 27 januari. Vraag het wedstrijdreglement in GC de Moelie en
toon je danstalent op een groot podium!
14u - de Moelie
Reglement

- Je moet minimum 6 jaar oud zijn om deel te nemen.
- Er zijn drie leeftijdscategorieën: van 6 tot 9 jaar, van 10 tot 14 jaar en van 15
tot 20 jaar.
- Je mag alleen of in groep (maximum 10 personen) dansen.
- Deelnemen is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven voor 27 januari
2006. Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
- Je bezorgt GC de Moelie voor 27 januari een tekst van 5 lijnen waarin je jezelf
(en je groep) voorstelt en je een woordje uitleg geeft bij de keuze van het
muzieknummer.
- Alle dansgenres zijn toegelaten.
- Om technische redenen is het noodzakelijk dat je de muziek vooraf op cd
binnenbrengt op het onthaal van de Moelie. Je doet voor 27 januari. Het nummer
mag maximum 5 minuten duren.
- Naast choreograﬁe, techniek en originaliteit, zijn ook uitstraling, kledij en het
geheel belangrijk.
- Bestaande dansgroepen worden niet toegelaten.
- Je mag geen bestaande choreograﬁe brengen. Deelnemers die een dansnummer
brengen dat is aangeleerd door professionele lesgevers, worden gediskwaliﬁceerd.

Voor meer informatie en inschrijvingen: GC de Moelie,
Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek ,
tel. 02 380 77 51, info@demoelie.be
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Contact:
vzw ‘de Rand’, t.a.v. de heer Eddy Frans, algemeen directeur,
Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, info@derand.be,
fax: 02 456 97 81.

RAND-NIEUWS
17
Patiënten in Brusselse ziekenhuizen
moeten in het Nederlands terecht
kunnen
Raad van Europa beveelt België aan
hier dringend werk van te maken
Het onthaal, artsen en verpleegkundigen in de Brusselse openbare ziekenhuizen moeten Nederlandstalige patiënten in hun
taal te woord kunnen staan. Dat beveelt de Raad van Europa
België aan in zijn resolutie van 7 oktober 2005. Hiermee wordt
een drie jaar lange juridische woordenslag beslecht.
Zeven Nederlandstalige politici bonden in 2002 de kat de bel
aan. De behandeling van Nederlandstalige patiënten in de
Brusselse ziekenhuizen en de tussenkomsten van ambulances en
spoeddiensten in Brussel en de rand kunnen niet langer door de
beugel. Tientallen schrijnende voorbeelden van patiënten die
niet in hun taal terecht kunnen, ondersteunen de vraag aan de
Raad van Europa om deze kwestie te bekijken.
De aanbevelingen van de Raad van Europa zijn duidelijk en
concreet. De urgentiediensten moeten zonder uitstel tweetalig
gemaakt worden. De verschillende Belgische overheden moeten
maatregelen nemen om de tweetaligheid in de Brusselse ziekenhuizen te bevorderen (taallessen Nederlands voor Franstaligen
en anderstaligen, aanmoedigen van Nederlandstaligen om in de
Brusselse ziekenhuizen te gaan werken,…), want de situatie op
het terrein mag niet leiden tot een feitelijke eentalige, Franstalige benadering of een aanpassing van de taalwetgeving.
Integendeel, de taalwetgeving moet strikter gecontroleerd en
toegepast worden.
Kortom, de taal waarin de medische zorg wordt verstrekt, is
wel degelijk van belang. Je mag van een dokter verwachten dat
hij Nederlands spreekt met een Nederlandstalige patiënt. Een
aantal Franstalige bewindvoerders en verantwoordelijken van
Brusselse ziekenhuizen lachen deze evidente vraag nog steeds
weg. Merkwaardig dat ze daarmee zo gemakkelijk wegkomen,
want Brussel is een tweetalig gewest waar het gebruik van onze
landstalen door openbare diensten ofﬁcieel is vastgelegd. Ook
de Raad van Europa verwijst expliciet naar de constitutionele
situatie van België en Brussel als ofﬁcieel tweetalig gewest om
de Brusselse ziekenhuizen echt tweetalig te maken.

Wat kunnen wij voor je doen?
Je stuurt je vraag naar het Taalloket (de contactgegevens vind
je onderaan). Denk je dat een bepaalde organisatie of overheid
de taalwetten overtreedt, dan kan je je klacht ook naar het
Taalloket doorsturen. Wij sturen je vraag of je klacht door naar
de Taalwetwijzer. Deze dienst bezorgt je dan een uitgebreid
antwoord met een overzicht van de relevante wetgeving. Het
Taalloket ontvangt altijd een kopie, zodat we meteen ook een
goed zicht hebben op het aantal en de soort vragen die in de
randgemeenten gesteld worden.
Houd er wel rekening mee dat de Taalwetwijzer nooit zelf klacht
indient bij een overtreding. Dat kan je zelf doen aan de hand
van de juridische argumentering van de Taalwetwijzer. Voor
klachten die invloed hebben op de hele rand, kan je via het
Taalloket wel een voorbeeldbrief voor het indienen van een
klacht krijgen.
Hoe kan je ons bereiken?
Taalloket, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, taalloket@derand.be,
www.derand.be
Steunpunt Taalwetwijzer, taalwetwijzer@vlaanderen.be

Nieuwe website gemeenteraadsverkiezingen

Eerste hulp bij taalwetgeving
Sinds kort is het Steunpunt Taalwetwijzer terug bemand. De
Taalwetwijzer is de dienst van de Vlaamse Gemeenschap die
vragen over de taalwetgeving in Vlaanderen beantwoordt. Dat
betekent dat je via het Taalloket van vzw ‘de Rand’ ook opnieuw
een juridisch onderbouwd antwoord kan krijgen op je vragen
over de taalwetten, omzendbrieven, rechtspraak,...
Mag er aan het loket van een postkantoor in een Nederlandstalige
gemeente Frans gesproken worden? Mag mijn werkgever in een
andere taal dan het Nederlands met mij communiceren? Het is
niet altijd even gemakkelijk om op deze vragen een antwoord te
vinden…

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen lanceerde op 19 oktober een vernieuwde website over de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. De site richt zich naar
gemeenten, provincies en districten, maar ook naar elke burger.
Je vindt er heel veel informatie over de regelgeving in verband
met de verkiezingen. Ook veel informatie over de gemeenten,
samenwerkingsverbanden, vorige verkiezingen, enzovoort.
Uiteraard wordt er ook ingegaan op veel gestelde vragen. De
site zal tot de verkiezingen van 8 oktober 2006 continu worden
aangevuld. Direct na de verkiezingen kan je de verkiezingsresultaten raadplegen op deze site. Het webadres is:
www.vlaanderenkiest.be
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BURENGERUCHT
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VERENIGINGSNIEUWS

SINT-GENESIUS-RODE
Jan Vermeulen & Dirk Tuypens
Moments Musicaux
15 januari 2006 - 11u30
In 1992 schreef de Duitser auteur Peter Härtling met ‘Schubert,
twaalf moments musicaux en een roman’ een hartverscheurend
boek over de componist Franz Schubert. De veelzijdige acteur
Dirk Tuypens leest en herbeleeft deze ‘moments musicaux’ op
zijn eigen onnavolgbare manier. Pianofortespeler Jan Vermeulen
speelt de zes ‘Moments Musicaux’ en kiest bewegingen uit
pianosonates van Schubert. Lichtontwerper Luc Peumans zorgt
met een subtiel lichtdecor voor de aangepaste sfeer. Een kleine,
maar indringende muziektheaterproductie die Schubert in al
zijn tragische schoonheid toont, zonder vals sentiment.
Tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo en -12
jaar), leden Gezinsbond Rode krijgen 1 euro korting op vvk- en
kassaprijs. De Boesdaalhoeve biedt na de voorstelling een
gratis aperitief aan.

Connie Neefs & Hugo Symons
Er zal altijd een zon zijn
21 januari 2006 - 20u
In zijn carrière van 20 jaar heeft Louis Neefs een indrukwekkend repertoire opgebouwd. Vandaag brengen zus Connie en
Hugo Symons hulde aan een van Vlaanderens grootste zangers.
Met het programma ‘Er zal altijd een zon zijn’ plaatsen ze tal
van nummers in de context van zijn leven en brengen zo een
boeiend levensverhaal van het prille begin in 1959 tot het
bittere einde. Ze worden begeleid door een trio muzikanten en
de multimediale achtergrond met archiefbeelden en interviews
ondersteunt het verhaal. Daaruit blijkt ook dat Louis Neefs niet
om een uitspraak verlegen zat. Meer info: www.neefs.com
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk), 10 euro (abo en -12
jaar), leden Gezinsbond Rode krijgen 1 euro korting op vvk- en
kassaprijs.

4e Boesdaalquiz
27 januari 2006 - 20u
Muziek? Film? Sport? Geschiedenis? Actualiteit? Borrelnootjes?
Denk jij iets te weten over deze onderwerpen? Dan is de vierde
Boesdaalquiz een echte uitdaging! Of ben je een leek in quizzen
en primeert plezier maken? Ook dan ben je aan het juiste adres.
De Boesdaalquiz zit vol leuke weetjes en ‘aha-ervaringen’. Vaste
thema’s zijn er niet. Alles kan, alles mag. Niets is te simpel,
niets te moeilijk, niets te voor de hand liggend of te gek. Er
zijn zowel degustatie- als denkvragen. Als je wil winnen,
volstaan een portie gezond verstand en enkele goede teamgenoten.
Elke deelnemer gaat naar huis met een prijs. Wil je zeker zijn
van een tafel? Ben je nu reeds klaar voor de eerste vraag?
Schrijf dan zo snel mogelijk in. Een ploeg bestaat uit minimum
4 maximum 6 personen. Opgelet: het aantal ploegen is beperkt!
Tickets: 2 euro (kassa), 1 euro (vvk) per deelnemer.
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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KAV
Activiteiten voor de maanden januari
en februari
Zwierige hoedjes maken
Sinds eeuwen maakt de hoed deel uit van onze garderobe. De
laatste jaren maakt vooral de muts in al haar vormen furore. Bij
guur winterweer grijp je misschien ook graag naar zo’n lekker
warm hoofddeksel? De deur uitgaan met een zelfgemaakt
hoedje, sjaaltje of handtas geeft je beslist een voldaan gevoel.
Vilten is een van de oudste technieken voor het maken van
textiel. Door wolvezels in lagen te leggen en te bewerken met
warmte, vocht en druk grijpen de wolvezels in elkaar en vormen
ze een mooie lap stof die we kunnen verwerken tot een hoed,
sjaal of handtas. Wat dacht je ervan om zelf aan de slag te gaan
en een eigen wolcreatie te maken in je lievelingskleur? Zin om
deze leuke techniek uit te proberen en er bovendien een exclusief hoedje aan over te houden? Dan is deze cursus beslist iets
voor jou!
De cursus heeft plaats op woensdag 25 januari ‘06, 1 februari
’06 en 8 februari ‘06 telkens om 19u30 in de Moelie. De prijs
voor de drie avonden is 20 euro (wol inbegrepen). Voor die prijs
heb je een prachtig zelfgemaakt hoedje naar eigen smaak. Je
kan kiezen uit vier kleuren die elk bestaan uit drie tinten. Wie
over internet beschikt en graag een preciezer beeld wil van de
kleuren en enkele modellen (maar er zijn nog meer mogelijkheden) wil bekijken, kan surfen naar http://www.kav.be, ga naar
‘info voor de afdelingen’ en open het document ‘kleurstalen
merinowol zwierige hoedjes’.
Voor deze activiteit is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven omdat de wol besteld moet worden. Je inschrijving is pas
geldig na het betalen van de deelnameprijs op rekening nummer: 310-1421576-30 van KAV Linkebeek en dit voor 15 december. Vergeet niet je naam en de gekozen kleur te vermelden. Je
kan ook nog inschrijven op ons kerstfeest van 14 december. Het
kerstfeest heeft plaats op 14 december om 19u30 in de Moelie.
Tot dan,
Lieve,

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

DECEMBER
10

19u

Cultuurraad

Fakkeltocht en Eindejaarsreceptie

Café de Moelie

13

11u30

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

22

20u

KWB

Kookles voor jonge vaders

de Moelie

JANUARI
10

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

13

20u30

Barbara Dex & The Shadow Voices

Enjoy. A taste of Gospel

de Moelie

17

20u

JeuLink

Filmavond

de Moelie

19

19u30

Patchworkatelier

21

de Moelie

Toneelvrienden

Gezellig samenzijn

de Moelie

24

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

25

14u

Poppentheater Oeps

de Toverdoos

de Moelie

25

19u30

KAV

Zelf hoeden maken

de Moelie

27

18u

Judoclub

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

28

18u

Judoclub

Kaas- en wijnavond

Gildenhuis

31

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

VERENIGINGSNIEUWS
Kaas- en wijnavond
Judo
27 en 28 januari - 18u - Gildenhuis
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari organiseren wij voor de
zevende keer onze kaas- en wijnavond. Voor mensen die nog
nooit kwamen mee-eten, nog even kort uitleggen hoe het eraan
toe gaat. Uiteraard draait alles om kaas. Wij hebben een 15-tal
soorten geselecteerd, die je kan proeven samen met erbij
horende Franse wijnen en ‘wereldwijnen’. Als je niet echt een
kaasliefhebber bent, kan je kiezen uit het grote aanbod aan
charcuterie. Ook met de jongere smaakpapillen hebben wij
rekening gehouden: er is conﬁtuur en choco. Hoewel… onze
jaarlijkse topper is de combinatie gehaktballetjes met krieken.
Wie geen wijnliefhebber is, kan zich op de verschillende biersoorten gooien. Tot slot kan je het etentje besluiten met gebak
en kofﬁe, eventueel gevolgd door onze vermaarde Hasseltse
kofﬁe en ook dit jaar weer: echte Japanse saké. Onze kaas- en
wijnavond heeft plaats in het Gildenhuis. We geven het startschot om 18u.
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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
REDACTIE
Mark De Maeyer, Jef Motté,
Jan Otten, Rik Otten,
Kirsten Saenen, Anne Van Loey
EINDREDACTIE
Geert Selleslach
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel
02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
FOTO’S
Joris Herpol
Pascale Leemans
Luk Ostyn
Verenigingen
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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