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Welkom in 2006!
De cultuurraad, de redactie van sjoenke, de
programmeringscommissie en het personeel
van de Moelie wensen alle lezers een opperbest jaar toe. Moge vreugde en voorspoed,
voldoening bij de dagtaak of studie, gezondheid, veel toffe momenten met familie en
vrienden en ook wat leesplezier met sjoenke
van 2006 een tof jaar maken. Elk jaar
opnieuw gaat onze waardering en dank naar
alle vaste en losse medewerkers, naar alle
trouwe correspondenten van verenigingen en
naar het personeel van de Moelie dat op
enthousiaste wijze alles in het werk stelt
opdat dit tijdschrift elke maand tijdig in het
postkantoor geraakt.
In de aanloop naar de eindejaarsfeesten werd
het voor velen nog een drukke bedoening. De
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de cultuurraad was een schot in de roos. Er daagden
niet minder dan 120 deelnemers op voor de
fakkeltocht. De receptie nadien was, met 150
aanwezigen, een gezellige bedoening. In de
zaal kon je genieten van een aantal grootbeeldprojecties met luchtbeelden van Linkebeek die nog maar eens duidelijk maakten in
wat voor een mooi dorp wij wonen. Een week
later loste het kerstconcert van het SintCeciliakoor en de vioolklas van de Orfeusacademie van Alsemberg alle verwachtingen in
bij organisatoren, muzikanten en de 300
aanwezigen. In een afgeladen volle kerk viel
ook de aanwezigheid van een Rodens parlementslid, van de voorzitter van de provincie-
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raad, van twee plaatselijke schepenen en van
de voorzitter van vzw ‘de Rand’ op, wellicht
een blijk van waardering voor onze Vlaamse
gemeenschap in het bescheiden Linkebeek.
In de rubriek ‘Linkebeek, vroeger en nu’ zijn
we deze keer voor een paar bijdragen in de
Nering en de Put beland. Zowel de gemeente
als het OCMW slaagden er dit jaar in om hun
begroting op tijd in te dienen. Maar op het
ogenblik dat de gemeenteraadszitting
plaatshad, lagen de teksten voor dit nummer
al in de drukkerij, zodat we je enkel een vrij
volledige kijk kunnen geven op wat er tijdens
deze zitting aan bod moest komen. Voor de
gemeente wordt de start van de derde fase
van de Hollebeekstraat de hoofdbekommernis
voor dit jaar en het OCMW is in blijde verwachting van de geboorte van het domein
Hess-de-Lilez dat uiteindelijk toch dit jaar
klaar zal zijn.
De politieke verantwoordelijken zullen de
komende maanden ook andere beslommeringen hebben, want op 8 oktober zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Belangrijk, want
een goed gemeentebeleid zorgt voor de
levenskwaliteit in onze buurt. Onze gemeenschapskrant zal vanaf volgende maand de
nodige aandacht besteden aan de gemeenteraadsverkiezingen, zodat je als lezer van
sjoenke goed geïnformeerd een verstandige
en gemotiveerde stem kan uitbrengen.
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Kerkstraat, het straatje zonder einde

Soms vraag ik mij af: ‘Wat hebben de
inwoners van de Kerkstraat het gemeentebestuur misdaan om op zo’n wijze behandeld te worden?’ Wie zich afvraagt waarom
ik deze zucht slaak, raad ik aan om eens
een verkennende wandeling in dit straatje
te maken. Zorg er dan wel voor dat je een
paar laarzen aan hebt.
Vooraleer ik hier dieper op inga, moet je
weten dat er qua parkeergelegenheid al
jaren een weinig consequente politiek
wordt gevoerd. Een van de redenen die
men ons geeft waarom je in dit straatje
niet mag parkeren, is dat de brandweer
niet door zou kunnen als er wagens geparkeerd staan. Maar geraken de brandweerwagens überhaupt zo ver? Want wat zich
de laatste jaren op het gemeenteplein
afspeelt, tart elke verbeelding. Het plaatsen van de verkeersborden ‘helpt wel een
handje’. Als men ze nog een meter hoger
plaatst, ziet niemand ze nog. Hun wagen
twintig meter van hun bestemming op een
correcte manier parkeren, lijkt voor vele
inwoners van onze gemeente een ondenkbare zaak en dus wordt de wagen achtergelaten vlak bij de plaats van bestemming. Zo gebeurt het meer dan eens dat

het onmogelijk is de Kerkstraat in of uit te
rijden wegens geparkeerde obstakels. Ook
tijdens de kermisdagen of andere manifestaties waarbij het hele gemeenteplein
ontruimd wordt, is het gemeentebestuur
er zeker van dat er vanuit de Kerkstraat
geen brandweer-oproep zal komen. Hopelijk krijgen we nooit een bewijs van het
tegendeel.
Een mens went aan veel. Dus geven de
inwoners het op hiertegen te protesteren.
Maar aan wat we de laatste maanden
meemaken, kan geen enkel weldenkend
individu gewoon geraken. Ik dacht dat je
kon hopen dat het gemeentebestuur, dat
toch geacht wordt openbare werken van
nabij op te volgen en ervoor te zorgen dat
ze zo weinig mogelijk gevolgen hebben
voor de bewoners, deze activiteiten een
beetje binnen de perken van het welvoeglijke laat verlopen. De realiteit is spijtig
genoeg anders. Vooreerst hebben we
maanden aan een stuk loopgraven zien
uitgraven en toegooien. Op sommige
plaatsen werd deze oefening zeker 10 keer
herhaald, zodat ik al begon te vermoeden
dat minister Flahaut zijn troepen hier op

oefening had gestuurd. Buiten het gevaar
om de een of andere dag in een put te
vallen, kregen we af te rekenen met een
spijtige constante: het geheel werd steeds
met de nodige kilo’s zand afgedekt. Met
het aantal emmers gele grondstof die zo in
elk huis werd bijeengeveegd kan je gemakkelijk voldoende zandzakjes vullen om een
tweede dodengang te construeren. Bovendien werd het gedeelte dat niet onderhevig was aan deze graafwerken zodanig
zwaar belast door de werktuigen dat er na
een tijd meer kasseien los dan vast lagen.
Ook hier werd dezelfde camouﬂagetechniek gebruikt: zand erover. Nu kan ik er
wel inkomen dat noodzakelijke werken
overlast bezorgen, maar dat een straat van
300 meter van nieuwe leidingen voorzien
zo lang duurt dat ik me de aanvang van
deze onderneming niet eens meer kan
herinneren, lijkt me toch van het goede te
veel.
Als toetje kregen we van de waterdienst
een factuur gepresenteerd van 132 euro
voor het vervangen van de watermeter (de
gasmeter werd gratis vervangen). Uit
goede bron vernamen we dat de gemeente
geen stappen meer onderneemt om dit
ongedaan te maken, omdat enkele brave
burgers deze factuur al betaald hebben.
Tegen alle verwachtingen in zien we nu
uiteindelijk toch licht aan het einde van
de tunnel. Ik hoop van harte dat wij, bij
de beëindiging van deze activiteiten, toch
de eer en het genoegen mogen smaken
een kuisploeg te kunnen verwelkomen. Al
was het maar om de veel gehoorde opmerking ‘waarom ligt het er in onze gemeente
allemaal zo vuil bij’, ongedaan te maken.
Een mooier nieuwjaarsgeschenk kan men
de inwoners van de Kerkstraat niet bezorgen.
Peter Aelvoet
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Meerjarenplan OCMW en begroting
Uit de gemeenteraad van 22 december 2005
Hierna volgt een overzicht met bijhorende toelichting van de gemeenteraad die nog net voor Kerstmis
plaatsvond. Een echt verslag is het niet, omdat de zitting plaatshad nadat de teksten voor dit januarinummer van sjoenke al naar de drukker waren.
> Vooreerst moet de OCMW-voorzitter zijn
begroting 2006 en het meerjarenplan voor
de komende 3 jaren ter goedkeuring
voorleggen aan de gemeenteraad. Het
belangrijkste nieuws bij het OCMW is dat
het Hess-de-Lilezproject ﬂink opschiet en
de werken in het najaar voltooid zouden
moeten zijn. Voor het overige wordt de
bestaande dienstverlening verdergezet.
Over de poetshulp, de gezins- en bejaardenhulp, de diensten warme maaltijden,
het alarmsysteem voor bejaarden, de
dienst zieke kinderen en het juridisch
advies zijn de meeste gebruikers trouwens
best tevreden. Er zijn steeds meer aanvragers voor hulp en begeleiding in geval van
overdreven schuldenlast. Deze dienstverlening ging in 2003 van start en het aantal
behandelde gevallen verdubbelde vorig
jaar ten opzichte van 2004. Een andere
prioriteit blijft het vinden van gepaste
tewerkstelling en reïntegratie van de
leeﬂoontrekkers. Het ten laste nemen van
de kosten voor de opvang van asielzoekers
die aan de gemeente worden toegewezen,
blijft voor het Linkebeeks OCMW een zware
dobber, aangezien voor het merendeel van
deze mensen hier geen onderdak is, wat de
ﬁnanciële bijdrage van de federale overheid bijna halveert. Momenteel beschikt
het OCMW maar over een woning in de
Hollebeekstraat met 6 plaatsen en een
huurhuis in de Lange Haagstraat, goed
voor 3 plaatsen. In de sociale woningen
(Bremhof/Kleiveld) werden ook al asielzoekers ondergebracht, maar deze 15
woningen zijn meestal aan andere mensen
verhuurd.
Tegen september verwacht men dat de
werken in de Hess-de-Lilezstraat deﬁnitief
afgerond zullen zijn, zodat de woningen
toegewezen en verhuurd kunnen worden.
Het project wordt door Dexia voor een
periode van 20 jaar geﬁnancierd. De eerste
afbetalingen wegen intussen op de begroSJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006

ting. De bouw van de 12 appartementen
voor senioren en 10 eengezinswoningen
voor jonge gezinnen zal ongeveer 3
miljoen euro gekost hebben. Na aftrek van
de beloofde subsidie van 845.000 euro van
de Vlaamse Gemeenschap is het netto te
ﬁnancieren bedrag ongeveer 2,2 miljoen
euro. Dit resulteert vanaf oktober 2006 in
een jaarlijkse aﬂossingslast van 174.000
euro. Vanaf 2007 kunnen de woningen
worden verhuurd, wat uiteraard voor
inkomsten zorgt. De gemiddelde huurprijs
van de 10 woningen zal tussen de 500 en
600 euro per maand liggen en voor een
sociaal appartement zal een maandelijkse
huurprijs van 200 euro worden gevraagd.
De jaarlijkse toelage van de gemeente aan
het OCMW stijgt van 655.000 euro vorig
jaar tot 716.000 euro dit jaar. Verwacht
wordt dat deze toelage de komende jaren
nog verder zou kunnen oplopen tot
875.000 euro.
> Na de OCMW-raad moet ook de gemeenteraad het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor
de komende twee jaren goedkeuren. Met
dit nieuw initiatief wil de Vlaamse overheid de lokale besturen stimuleren om
blijvend werk te maken van een krachtdadig sociaal beleid en wordt ook de Vlaamse
overheid verplicht om dat lokale beleid
verder te ondersteunen. In het voorgelegde stappenplan moeten het gemeentebestuur en het OCMW afspraken vastleggen over het gevoerde sociaal beleid en de
organisatie van een toereikende sociale
dienstverlening. Dit eerste stappenplan
moest voor eind 2005 ter kennisgeving
aan de Vlaamse regering worden overgemaakt.
> Om de aanslepende afwateringsproblemen in het Kleindal eens en voor altijd
van de baan te ruimen stelde de gemeenteraad vorig jaar een studiebureau aan om

een oplossing voor dit probleem uit te
werken. Er werd geopteerd voor de aanleg
van een kleine waterzuiverings-installatie
(KWZI) met aanleg van een ontkoppelde
riolering voor regen- en afvalwater in de
Kleindalstraat en de Klaprozenweg. Voor
dit project geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) subsidies. Om in het
programma voor de komende jaren opgenomen te worden, moest het voorontwerp
voor 8 januari zijn ingediend. De riolerings- en wegenwerken, alsook de aanleg
van de KWZI worden op 750.000 euro
geraamd en de toelage zou ongeveer
500.000 euro bedragen (voor meer uitleg
zie ‘Uit goede bron’).
> Linkebeek is voor de levering van gas en
elektriciteit aangesloten bij Iverlek en
haar dienstverlenende vereniging Finilek.
Er hadden in de sector diverse verschuivingen plaats, die de gemeente aardig wat
inkomsten opleveren. De verkoop van
Telenetaandelen zorgde voor een opbrengst van ruim 208.000 euro. Door de
overname van Electrabel door Suez brachten de verkoop van de Electrabelaandelen
en de verwerving van 4036 Suezaandelen
uiteindelijk ruim 284.000 euro op. Finilek
krijgt de opdracht al deze ﬁnanciële
transacties voor de gemeente in goede
banen te leiden en uit te voeren.
> De wegcode bepaalt dat in alle eenrichtingsstraten ﬁetsers in beide richtingen
kunnen rijden. Deze maatregel moet
echter door de signalisatie zijn aangeduid.
Omwille van het smalle en bochtige
wegennet van de gemeente is de invoering
van deze maatregel voor ﬁetsers echter
niet risicoloos. Daarom had de gemeenteraad vorig jaar in zijn beslissing een hele
reeks eenrichtingsstraten opgenomen waar
ﬁetsen in beide richtingen verboden zou
zijn. Het kwam erop neer dat er maar een
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Het project Hess-de-Lilez raakt stilaan afgewerkt.

Fietsen in tegenrichting zorgt in de smalle, bochtige Linkebeekse straten soms
voor gevaar.

paar straten overbleven. Van oppositiekant werd toen al gepleit om enkel de
straten te vermelden waar de maatregel
van kracht bleef. Nu blijkt dat dit volgens
de overheid ook zo moet, zodat het
goedgekeurde reglement in die zin wordt
aangepast. Enkel in de Kasteeldreef, de
Esselaar en een paar kleine straten zoals
de Braambeziënlaan en een deel van de
Grote Baan (achter rusthuis Avondvrede)
mogen ﬁetsers nog in beide richtingen
rijden. LK2000 had vorig jaar al gesteld
dat het in de Kasteeldreef ook niet ongevaarlijk is om tegen het verkeer in te
rijden.

belastingen bekrachtigen. Voor leegstand
en verkrotting heft het gewest een minimumbelasting van 500 euro. Er is weinig
leegstand in Linkebeek, maar wie zijn
woning laat leegstaan of verkrotten
betaalt bovenop die 500 euro nog 100
gemeentelijke opcentiemen, wat neerkomt
op een verdubbeling van het bedrag.
De grondbelasting of onroerende voorhefﬁng, vorig jaar opgetrokken van 960 tot
1200 opcentiemen, en de personenbelasting die toen met 1% op 7,2% werd gebracht, blijven ongewijzigd. Ook de prijzen
van de verplichte vuilniszakken blijven
dezelfde als vorig jaar.

> Voor de verhuur van de helft van het
gemeente-eigendom, gelegen aan de
Dapperensquare, aan de Politiezone Rode
wordt een jaarlijkse huurprijs van 8.036
euro gevraagd.

> De begroting van de kerkfabriek sluit
met een bedrag van 340.000 euro dankzij
een gemeentelijke toelage van 11.632
euro. In de buitengewone dienst wordt
12.000 euro uitgetrokken voor de restauratie van de kerkramen.

> Het van kracht worden van de wet op de
invoering van de gemeentelijke administratieve boetes van 1999 wordt binnenkort wellicht een feit. Een ganse reeks
overtredingen, waaronder sluikstorten,
lawaaihinder, loslopende honden, aanbrengen van beschadigingen aan eigendommen
waaronder grafﬁti en andere overlast
zullen niet meer aan het parket worden
overgemaakt maar, na een proces-verbaal
door de politie of de gemachtigde gemeenteambtenaren, binnen de maand
overgemaakt worden aan de aangewezen
provincieambtenaren, die de administratieve boetes van maximum 250 euro zullen
bepalen en innen.
> Alvorens de begroting 2006 aan te
vatten moet de gemeenteraad nog enkele

> De burgemeester stelt de begroting van
dit jaar aan de gemeenteraad voor. De
gewone dienst sluit af met een tekort van
262.000 euro, maar door de 697.000 euro
overschot van de vorige dienstjaren wordt
dat tekort omgebogen tot een boni van
goed 435.000 euro.
De gemeente put haar voornaamste inkomsten uit het Gemeentefonds (483.000
euro), int bijna 3 miljoen belastingen en
ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap
790.000 euro voor het onderwijs. Een meevaller voor dit jaar is het bijzonder dividend van Iverlek, goed voor 208.000 euro,
door de verkoop van Telenetaandelen.
De voornaamste uitgaven gaan naar het
personeel en de werking van de administratie (ongeveer 770.000 euro), de

personeels- en onderhoudskosten van de
dienst openbare werken (730.000 euro),
de kosten voor het onderwijs (967.000
euro) en de afbetaling van de leninglast
(ongeveer 1 miljoen euro) .
De interpolitiezone slorpt een bedrag van
387.000 euro op en de bijdrage in de
werkingskosten van de brandweer bedraagt 100.000 euro. De jaarlijkse bijdrage
voor de kerkfabriek werd op 11.600 euro
vastgesteld, die aan het OCMW op ruim
716.000 euro. Voor de kostprijs van het
ophalen en verwerken van huisvuil wordt
331.000 euro aan uitgaven begroot en
216.000 euro aan inkomsten uit de verkoop van de verplichte vuilniszakken.
De voornaamste investeringen voor 2006
zijn de aanpassingswerken aan het gemeentehuis (nog 100.000 euro) en de
verbeteringswerken aan de Perkstraat, de
Hollebeekstraat en het talud van de
Zavelstraat die een dikke 3 miljoen euro
vereisen. Wellicht starten deze werken
allemaal dit jaar. Er wordt ook 55.000 euro
uitgetrokken voor de aankoop van nieuw
meubilair voor de speelpleinen.

SJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006

UIT DE GEMEENTE
06

“Meer papierwerk maar
geen verbetering”
Urbain Niels, hoofd van de gemeentelijke administratie,
gaat na 43 jaar met pensioen
Urbain Niels (65) is de oude rot in het gemeentehuis van Linkebeek. Op 1 januari 1963 ruilde hij zijn
job bij De Post voor een baan bij de gemeente. Hij zag zes burgemeesters komen en gaan en klom op
tot diensthoofd van de administratie. Op 1 januari 2006 gaat hij met pensioen en daar is hij niet rouwig
om. “De paperassen zijn in die jaren verhonderdvoudigd, maar het resultaat is er niet beter op geworden”, vertelt hij.
We treffen het diensthoofd op zijn kantoor
tijdens een van zijn laatste werkdagen.
Zijn kantoortje is met een valse wand
afgeschermd op de gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis. Zijn bureau is
verstopt onder stapels papier. Een computer staat werkloos in de hoek. “Toen ik in
1963 begon, werkten hier drie mensen. De
secretaris, zijn zoon en ik. Al het werk
werd toen door zes handen gedaan. Linkebeek telde toen ongeveer 3.800 inwoners,
vandaag iets meer dan 4.700. Dat ging
prima toen. Linkebeek was niet het dorp
dat het vandaag is. Het was hier landelijk,
rustig. Er was op het Gemeenteplein geen
wagen te zien. Iedereen kwam te voet,
ook in de winter. Het gemeentehuis was
toen de plaats waar iedereen met zijn
problemen terecht kon. We zochten tot we
een oplossing hadden.”
De vergaderingen op het gemeentehuis
verliepen veertig jaar geleden een pak
minder ofﬁcieel. “Er waren veel commissievergaderingen, zoals de Commissies
voor Openbare Onderstand (het huidige
OCMW) of de ‘boerencommissie’. Die
vergaderingen vonden plaats in de namiddag en duurden hooguit een uur. Daarna
werd er tussen pot en pint verder vergaderd. Het ging er heel gemoedelijk aan
toe. Die tijd is voorbij. Intussen zijn de
paperassen verhonderdvoudigd. Het
resultaat is er daarom niet beter op geworden, hoor. Verder vergaderen op café gaat nu
ook niet meer. Het gemeentepersoneel van
vandaag werkt tot 17u en wil dan naar huis.”
Opgestookte francofonie
Het Nederlands was veertig jaar geleden
nog de onbetwiste gemeentetaal. “De
Franstaligen in het dorp maakten helemaal
geen probleem. Ze beseften dat ze in een
Nederlandstalige gemeente woonden en
SJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006

hadden respect voor de Vlamingen. In de
jaren zeventig is de agressiviteit begonnen met de opkomst van de Franstalige
partij FDF (Front Démocratique des Francophones). De mensen werden opgeruid.
De periode van 1975 tot 1995 was niet zo
leuk. We kregen veel boze brieven en
altijd was er wel discussie aan het loket
over documenten die niet in het Frans
waren opgesteld. Er waren soms zware
discussies, vooral met mij. Er was geen
respect voor de Vlamingen. Vandaag is de
situatie verbeterd, maar er zijn nog steeds
dwarsliggers. Ik zet de mensen nog steeds
op hun plaats als dat nodig is.”
Verwaarloosde administratie
De man kijkt uit naar zijn pensionering.
“Ik ben niet geneigd te blijven werken
zoals dat de laatste jaren moet”, drukt hij
zich voorzichtig uit. “Het gemeentebestuur verwaarloost zijn administratie. Je
moet de stapels papieren op de bureaus
zien liggen. Er is voldoende personeel,
maar de taken zijn slecht verdeeld en er is
helemaal geen archief. De zaken worden
niet aangepakt zoals het zou moeten. De

binnendienst is geen prioriteit en dat is al
veel jaren zo. Er is wel een verbouwing van
het gemeentehuis op til, maar ik vraag me
af of dat veel zal veranderen. De omvang
van het gebouw blijft hetzelfde, dus veel
plaats zal er niet bijkomen.”
Urbain Niels is niet bang voor het fameuze
‘zwarte gat’. “Ik zal me wel kunnen bezighouden. Ik heb mijn tuin en er wacht nog
een kleine nevenactiviteit in de immobiliensector. Veel mensen uit Linkebeek
hebben mijn telefoonnummer en adres
gevraagd. Ik heb hier alle trappen doorlopen en veel mensen geholpen. Ook met
dingen die niets met de gemeente te
maken hadden. Dat vergeten de mensen
niet. Ik zal me hier ook nog wel laten
zien. Het meisje dat me moet opvolgen, is
hier pas drie maanden aan de slag. Dat is
een jaar te laat. Nog een voorbeeld van de
foute aanpak van het bestuur. Er zijn nog
veel hangende dossiers die ik haar moet
overmaken en verduidelijken. Het is spijtig
dat ik de dienst moet verlaten zonder een
normale opvolging.”
Bart Claes
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Boekwijzer
Nieuws uit de bibliotheek

Nicci Gerrard, Soham: het verhaal achter
een gruweldaad, Manteau, 127 blz.
De vrouw van het duo Nicci French is naast
schrijfster ook journaliste van rechtszaken. In dit boekje probeert zij te reconstrueren wat er gebeurd is toen in GrootBrittannië twee meisjes in shirts van
Manchester United verdwenen en vermoord
teruggevonden werden. De zaak leest als
een detectiveverhaal en thriller, maar is
jammer genoeg gebaseerd op de realiteit.
Asne Seierstad, Honderd-en-een dag in
Bagdad, De Geus, 318 blz.
In dit tweede boek van de Noorse journaliste volgen we een familie in Bagdad.
Opnieuw vroeg ze zich af hoe mensen het
dagelijkse gevecht voerden in tijden van
bezetting en aanvallen door de Verenigde
Staten. Het geeft ons de mogelijkheid om
een vollediger verhaal te horen dan dat
wat de media ons bieden.
Tom Wolfe, Ik ben Charlotte Simmons,
Prometheus, 669 blz.
Charlotte gaat studeren aan de Amerikaanse Dupont University. In eerste instantie
vindt ze haar medestudenten die enkel in
sport, seks en drank geïnteresseerd zijn,
maar niets. Maar om vriendschappen te
sluiten, zal ze toch contact moeten
zoeken met haar medestudenten. Het boek
geeft een sfeerbeeld van het universiteitsleven met veel oog voor details.

Bart Lauvrijs, Een jaar vol feesten.
Oorsprong, geschiedenis en gebruiken van
de belangrijkste jaarfeesten, Standaard
Uitgeverij, 352 blz.
Nu we in een vrolijke periode van feesten
zijn, stel je je misschien de vraag vanwaar
die tradities komen. Bart Lauvrijs overloopt het hele jaar van Nieuwjaar tot
Kerstmis. Hij gaat na of de feesten een
heidense of christelijke oorsprong hebben
en of andere wereldgodsdiensten vergelijkbare gebruiken hebben. Eigenlijk is dit
een leuk hebbedingetje.

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 81 84,
e-mail: bib.linkebeek@pandora.be

Bies van Ede, De behekste bibliotheek, De
Fontein, 62 blz.
Dit kinderboek mengt verschillende genres
door elkaar: fantasy, griezelverhalen en
historische verhalen. Bij de verhuis van
een bibliotheek vinden de medewerkers
een mysterieus boek. Er zijn vreemde
mannen geïnteresseerd in het boek maar
het toverboek blijkt verborgen krachten te
bezitten. Ja ja, in een bibliotheek kunnen
soms vreemde dingen gebeuren.
Annelies De Laender
Bibliotheek Linkebeek
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Uit goede bron
Linkebeek anno 2004 in cijfers
Het jaar 2004 ligt al een eindje achter ons, maar we willen je toch
enkele cijfers uit het voorgestelde jaarverslag meegeven. Op het
einde van dat jaar waren er in Linkebeek 4.759 inwoners, of drie
minder dan een jaar voordien. In de loop van 2004 kwamen er 390
nieuwe inwoners bij en verlieten 393 mensen de gemeente. Er
waren 34 geboorten en 49 overlijdens.
Het aantal werklozen bleef nagenoeg onveranderd op 133. In de
gemeentelijke bibliotheek waren er 10.600 boeken beschikbaar en
ontleenden 420 regelmatige lezers 9.570 boeken. Er werden dat
jaar 38 bouwvergunningen afgeleverd, het overgrote deel voor
verbouwingen.
In 2004 werd er 790 ton restafval (grijze zakken) opgehaald, wat
neerkomt op 169 kg per inwoner. Verder 82 ton GFT (groen) en 68
ton PMD (blauw). De twee ophalingen van grof huisvuil leverden
88 ton afval op, de ophalingen van papier en karton 220 ton, het
KGA 6,3 ton en in de glasbollen kwamen er 154 ton ﬂessen
terecht.
In het containerpark werd er in totaal bijna 640 ton binnengebracht, dat is 137 kg per inwoner. Het gaat om 125 ton bouwafval, 20 ton oud ijzer, nog eens 140 ton grof huisvuil, 242 ton
groenafval, 11 ton stronken en grof snoeihout, 3 ton behandeld
hout, 83 ton papier en karton, 5 ton PMD en 9,5 ton vlak glas. De
totale kostprijs voor de werking van het containerpark liep op tot
ruim 57.000 euro.
Huis Lismonde
In 2001 werd de gemeente bij schenking niet enkel eigenaar van
het oeuvre van kunstenaar Jules Lismonde, maar ook van zijn villa
en bijhorende tuin. De woning ligt verdoken in het groen op het
kruispunt van de Hollebeekstraat en het Dwersbos, zodat het voor
geïnteresseerden niet altijd eenvoudig is deze locatie te vinden.
Een twintigtal wegwijzers moeten binnenkort verbetering brengen.

Kleindal: de iets minder rustige exclusieve hoek van Linkebeek.
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Kleindal
Het was heel lang een rustige en exclusieve hoek van Linkebeek,
maar sinds enige tijd wordt deze rust enigszins verstoord. De
nieuwe verkaveling ‘Klaprozenweg’ verhoogde de druk op de wijk
en zorgde ook voor de escalatie van de afwateringsproblemen
waarmee men al geruime tijd had af te rekenen, aangezien er in
de Kleindalstraat geen riolering ligt. En dan is er ook de uitbreiding van de spoorweg in het kader van het Gewestelijk Expres
Net, waarvoor de straat verlegd zal worden en de omgeving rond
de spoorwegbrug drastisch herschikt zal worden. Daarbij kwam
midden vorig jaar de mogelijke bouw van een veeteeltbedrijf,
waarvoor een milieuvergunning werd aangevraagd. Heel wat
ongeruste buurtbewoners ondertekenden een petitie en kregen de
steun van het gemeentebestuur. De vergunning werd afgewezen.
Maar de aanvrager, een landbouwer uit Limburg, ging bij de
bestendige deputatie in beroep en vorige maand had er in Leuven
op de provinciale milieudienst een hoorzitting plaats waarop de
verschillende partijen aanwezig waren. De aanvragers hebben
duidelijk nog niet alle hoop opgegeven om hun project in deze
landbouwzone, gecatalogeerd als landschappelijk waardevol, toch
te kunnen realiseren.
Voor de afwateringsproblemen is er een oplossing in de maak. De
realisatie ervan zal wel ten vroegste voor over een paar jaar zijn.
Het aangestelde studiebureau is klaar met het voorontwerp en
koos voor de oprichting van een kleine waterzuiveringsinstallatie
(KWZI). In Vlaanderen werden de voorbije jaren al talrijke KWZI’s
gerealiseerd. De Vlaamse Milieumaatschappij kent hiervoor immers belangrijke subsidies toe. De Klaprozenweg en de Kleindalstraat krijgen voor regen- en afvalwater een gescheiden rioleringsstelsel. In de nieuwe Klaprozenweg is enkel de aanleg van
één bijkomende riool nodig. Alle woningen, met of zonder verliespunt, moeten op de nieuwe riolering aansluiten. Waar de bebouwing stopt, zal de riool met regenwater langs de ene kant van de
weg in een open gracht terechtkomen, die in de lager gelegen

Anno 2004 werd er heel wat afval opgehaald of naar het containerpark gebracht.
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Huis Lismonde ligt tamelijk verborgen.

Linkebeek moet uitmonden. Langs de overkant komt de kleine
waterzuiveringsinstallatie, die grotendeels in de grond verstopt
zal zitten en dus perfect in de landelijke omgeving geïntegreerd
zal worden. Zulke installatie bestaat uit een voorbezinktank
waarin er zich slib opstapelt dat meermaals per jaar geruimd
moet worden en uit twee pompen die het afvalwater naar de
sedimentatiebekkens pompen en nadien naar de twee inﬁltratierietvelden. Nadien kan het gezuiverde water ook naar de
beek, waar wel een klein bufferbekken komt.
Korreltje zout
Dat de verklaringen van de schepen van Openbare Werken vaak
met een korreltje zout genomen moeten worden, bleek nog
maar eens tijdens een van de voorbije gemeenteraadszittingen.
Bij de bespreking van de werken aan de Perkstraat wilde de
oppositie zekerheid over de staat van de riolering. Volgens de
schepen was er geen probleem, want een cameraonderzoek had
uitgewezen dat er met de riolering niets aan de hand is. Maar
‘s anderendaags werd al duidelijk dat het enkel om een visuele
inspectie ging en dat er helemaal geen camera bij te pas was
gekomen. Tijdens diezelfde vergadering wilden de raadsleden
ook weten hoever het stond met de aanslepende werken in de
Kerkstraat en de onduidelijkheid over de ﬁnanciële bijdrage die
de watermaatschappij aan diverse bewoners had voorgesteld.
Ook op het gemeentehuis had men hierop geen duidelijk ant-

woord kunnen geven. De burgemeester beloofde de zaak te
onderzoeken en raadde de bewoners aan de factuur voorlopig
niet te betalen. Maar diezelfde schepen wist te vertellen dat
iedereen intussen wel had betaald. Weeral fout, want pas enkele
dagen later kregen de ‘wanbetalers’ een aanmaning tot betaling.
De bewoners werden toen op het gemeentehuis aangeraden dit
toch maar te doen. Nu is het de vraag of het gemeentebestuur
deze onduidelijkheid over de ﬁnanciële bijdrage gaat ophelderen. Of is voor hen de discussie van de baan en wachten ze op
een volgend incident?
Gemeentelijke subsidies
Het wordt een slechte gewoonte. Jarenlang werden samen met
de goedkeuring van de begroting de subsidies aan verenigingen
nominatief goedgekeurd en kon de gemeenteontvanger tijdig
tot de uitbetaling overgaan. De huidige schepen voor Sport
steekt daar nu al enkele jaren op rij een stokje voor, omdat hij
niet tijdig klaar raakt met de verdeling van de subsidies aan de
enkele sportverenigingen die er nog zijn. Moeilijk te begrijpen,
want in december moet de sportraad jaarlijks samenkomen om
over de subsidies aan sportclubs advies te geven. En ieder jaar
wordt daar opnieuw vastgesteld dat niet alle sportverenigingen
de vereiste cijfers kunnen voorleggen. En hierdoor moeten ook
alle andere clubs en verenigingen langer dan nodig op hun
subsidie wachten.
SJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006
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Kaas- en wijnfestijn
Judoclub Linkebeek
27 en 28 januari - 18u - Gildenhuis

Op 5 december is Sinterklaas op bezoek geweest bij onze judoclub. Bijna iedereen was op post, zodat wij ook een heel mooie
groepsfoto hebben kunnen maken, zoals je kan zien. Naast het
traditionele snoeppakketje kregen alle judoka’s ook een mooie
rode handdoek, waarop het embleem van de judoclub geborduurd was.
Naast het vieren van het sinterklaasfeest organiseren wij ook
jaarlijks een receptie. Daarnaast dienen wij elk jaar enkele
judomatten te vervangen. En… koken kost geld. Daarom doen
wij een oproep om vanaf 18u aanwezig te zijn op ons jaarlijks
kaas- en wijnfestijn op vrijdag en zaterdag 27 en 28 januari in
het Gildenhuis.
Zoals wij in de vorige sjoenke aankondigden, is er keuze uit een
20-tal kazen; er is charcuterie, conﬁtuur en choco… Er is Frans
brood, boerenbrood en wit brood. Wij hebben niet alleen een
paar Franse wijnen in voorraad, maar ook enkele wereldwijnen,
plus een keuze aan bieren. Daarna nog een keuze aan desserten,
met de mogelijke pousse-cafés (Hasseltse kofﬁe of authentieke
Japanse sake). Geen enkele reden om er niet te zijn!
Johan De Sauter
SJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006

Prachtig toneelweekend
De Toneelvrienden
Nadat vorig jaar de jeugd van de Linkebeekse Toneelvrienden
zijn acteertalent kon bewijzen, was het nu de beurt aan de iets
minder jonge leden. Op 25, 26 en 27 november 2005 stonden

Carlo Otten, Louisette Certyn, Marie-Christine Van Parys, Frieda
Heymans, Erwin De Hoon en Jeaninne Rombaut in de Moelie op
de planken met ‘Wilde Havanna’, een tragikomedie van Peter
Leenders. De regie was in handen van Eddy Vannerom, die intussen al enkele jaren actief is bij de Toneelvrienden. Uren repetitie gingen eraan vooraf. Bloed en tranen heeft het net niet
gekost, liters zweet ongetwijfeld wel. Maar het resultaat mocht
gezien worden: een diepmenselijk drama, afgewisseld met
komische scènes, waarbij licht en geluid voor net dat tikkeltje
extra zorgden.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om een aantal
mensen te bedanken. Eerst en vooral iedereen die voor en
achter de schermen zijn of haar steentje heeft bijgedragen om
van deze productie een groot succes te maken. Decor bouwen,
afﬁches en uitnodigingen ontwerpen, licht en geluid regelen,
de acteurs van een laagje schmink voorzien, rekwisieten verzamelen, soufﬂeren (al hebben we opgevangen dat Luce daar dit
jaar niet veel werk mee had), aan de vestiaire of de kassa staan,
programmaboekjes verkopen, broodjes smeren en nog zo veel
meer: het komt er allemaal bij kijken. Maar jaar na jaar wordt
duidelijk dat de Toneelvrienden kunnen terugvallen op een
gemotiveerde en hechte ledengroep, die graag de handen uit de
mouwen steken.
En last but not least… het publiek. Jullie waren zoals elk jaar
trouw op post, wat ons heel veel plezier heeft gedaan. We
hopen alvast dat iedereen van het stuk genoten heeft en dat we
jullie volgend jaar in november opnieuw mogen verwelkomen!
De Toneelvrienden
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Teek-it-iezie naar Mont Blanc

Het moet eind september 2004 geweest zijn: we hangen aan
een van de leukste rotswanden in Beez bij Namen. Boven op de
standplaats van ‘l’été indien’, waar we gewoontegetrouw even
de tijd nemen om het uitzicht over de Maas te bewonderen,
komt het voor het eerst ter sprake. Zouden we met Teek-it-iezie
niet eens de Mont Blanc beklimmen? Zoals gewoonlijk als het
over de bergen gaat, zitten we al vrij vlug op dezelfde golﬂengte. Nog voor het ‘afzeilen’, hebben we enkele ideeën uitgewisseld. Op de terugweg wordt er verder over nagedacht. Verscheidene facetten spoken door ons hoofd, met als grootste
vraagteken: de veiligheid. Wij zijn geen gidsen en de deelnemers zullen (op een paar na) geen klimmers zijn. Na vele gesprekken stellen we dit project voor aan ons bestuur, dat het
zeer goed onthaalt. We beslissen dit niet overhaast te doen.
Iedereen moet goed voorbereid zijn. De eigenlijke expeditie
wordt gepland tussen 12 en 20 augustus 2006. Zowat een jaar
geleden werd de eerste informatieve mail verstuurd. Amper een
week na datum waren de deelnemers al gekend. De 22 gelukkigen zijn: Noëmie, Pieter, Tina, Janik, Joke, Bruno, Roel, Els,
Yves (verpleger), Kristel, Carine, Stef, Piet, Peter, Myriam
(dokter), Bert, Bert, Serge, Jos, Jan, Werner en Dirk. Op 17
september trakteerden we alle deelnemers in de Moelie op een
voorstelling over het reilen en zeilen van de expeditie. Iedereen
werd gewezen op de gevaren van het hooggebergte. Zaken zoals
hoogteziekte, uitputting, slechte en veel te korte nachten in
berghutten werden ter sprake gebracht. Het nodige materiaal en
de kledij werden onder de loep genomen. Er werd nog lang
nagepraat en stilaan drong het tot iedereen door, de beklimming van de Mont Blanc is geen wandeling. Om de veiligheid te
waarborgen zullen 5 touwgroepen of ‘cordees’ gemaakt worden
met elk hun ‘cordee-leider’: Carine, Piet, Jos, Werner en Dirk,
allen klimmers.
Omdat een goede voorbereiding, zowel fysiek, mentaal als
technisch, nodig is om de beklimming te doen, is het van zeer
groot belang dat iedereen over een goede fysieke conditie
beschikt. Hier wordt samen aan gewerkt onder leiding van extopsportster Els en kinesiste Kristel. Aan de hand van een
inspanningstest werd van iedere deelnemer zijn ‘anaërobe
drempel’ (hartslag waarbij de spieren beginnen te verzuren)

bepaald. Om een optimale uithouding te krijgen, zal er lang en
veel getraind moeten worden onder deze drempel. Eén november was het startschot van onze fysieke voorbereidingen. Els
koos voor een 40 km lange montainbiketocht door het Zoniënwoud. Een paar onder ons kwamen zichzelf daar al heel even
tegen… Op 18 december volgde de tweede voorbereiding. Een
20 km lange voettocht (gepakt en gezakt) door het Hallerbos.
11 februari 2006 volgt een nog niet nader omschreven voorbereiding. Op het programma staat eveneens een ‘technische’
voorbereiding: een dag in de Ardennen met als hoogtepunt een
‘via-ferrata’ (via stalen kabels en treden een rotswand traverseren en beklimmen). Dit is gepland op 11 maart 2006. Vervolgens
krijgen we een 1/8ste triatlon voorgeschoteld op 23 april 2006.
Als serieuze test lopen we samen de 20 km van Brussel op
zondag 28 mei 2006. Dus… oefenen, oefenen, oefenen en nog
eens oefenen.
Werner & Dirk

Workshops voor kinderen

De workshops voor kinderen van de Gezinsbond en GC de Moelie in de
herfstvakantie kenden veel bijval.
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Haantjeskermis
Chiro Sjoen
4 en 5 februari - Gildenhuis
Beste Linkebekenaren,
Het is weeral een tijdje geleden dat Chiro Sjoen iets van zich
heeft laten horen. Maar dat wil niet zeggen dat we hebben
stilgezeten. Op 4 december kregen we onverwacht bezoek van
Sinterklaas en zijn twee ontzettend leuke pieten. We waren
allemaal braaf geweest en kregen dus van Sinterklaas allemaal
‘bollekes’. Natuurlijk moesten we ook nog een liedje zingen voor
onze heilige man. We willen Sinterklaas nog eens bedanken voor
zijn snoepjes.
Vervolgens willen we jullie ook allemaal uitnodigen op onze
jaarlijkse haantjeskermis ten voordele van ons jaarlijks bivak.
Ons eetfestijn heeft plaats op 4 en 5 februari. Zaterdag 4
februari zal je kunnen smullen van onze haantjes en steaks
vanaf 18u, zondag staan wij paraat tussen 12u en 14u30.

Hieronder vinden jullie enkele lieve woordjes van de Jefkes
(onze allerkleinsten)
Melissa: Tikkertje vind ik super leuk.
Ulric: Ik amuseer mij veel.
Chirine: Ik speel graag verstoppertje.
Robin: Ik vind de chiro leuk omdat we er veel leren.
Alan: Ik vind de chiro tof omdat we veel buiten zijn.
Sacha: Elke zondag wacht ik vol ongeduld op de chiro.
Maud: Ik vind alle gekke spelletjes leuk.
Matthias: Ik vind de leiding hééééééél tof.
Phaedra: Ik kom graag naar de chiro omdat het elke keer een
ander tof spel is.
Alexander: Ik vind de chiro leuk want ik hou van met de knuffels spelen en ik vind de leiding tof.
Hanne: Ik vind de chiro tof omdat we veel spelletjes spelen.
Martin: Ik vind de chiro tof, want we lopen veel en we doen
toffe spelletjes.
Tot slot wensen we iedereen nog een gelukkig chirojaar toe.
De leidingploeg
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Glansrijk kerstconcert
Sint-Ceciliakoor
Op 17 december was het vijf jaar geleden dat het Sint-Ceciliakoor voor het eerst een kerstconcert ten beste gaf in de kerk
van Linkebeek. Voor 2000 hadden er steeds concerten plaats in
de Moelie, zonder ondersteuning van het Orfeusensemble. Op 17
december 2005 is gebleken dat deze beide organisaties stilaan
een ideaal duo vormen, dat bekwaam is om een uitstekende
prestatie te leveren. Straffe kost toch! De vioolklas van het
Orfeusensemble is heel het jaar bezig met het inoefenen van
stukken, los van het koor. Het koor oefent zonder het Orfeusensemble. En toch lukt dat nu al vijf jaar prima. Enkel het repertoire is door beide dirigenten, Ludwine Beuckels en Eric Kirsch,
op voorhand vastgelegd. Tijdens het koorweekend van november
ontmoeten beide ensembles elkaar voor het eerst. Dan blijkt dat
muziek een universele taal is die mensen dichter bij elkaar
brengt. Na het weekend worden er nog enkele gezamenlijke
oefenmomenten afgesproken, zodat het geheel resulteert in een
concert waar we terecht trots op mogen zijn. Het concert van
december 2005 was, volgens de gehoorde nabeschouwingen, het
beste dat tot op heden gegeven is. Het lustrum kon dus in
‘glans en luister’ gevierd worden.
De inzet werd gegeven met een uitstekende vertolking van het
‘Te Deum’ van M.A. Charpentier. Deze muziek was de laatste
jaren meermaals te horen op de radio. Na deze overweldigende
muziek werden de toeschouwers getrakteerd op de ‘Simfonietta’
van Jacques-Féréol Mazas. Dan was het de beurt aan de echte
kerstliederen. Ook de lichte sneeuwval buiten zorgde voor de
nodige sfeer. Nadien werd de ﬁnale van de ‘Messias’ ten beste
gegeven om voor de pauze terug stil te worden bij de versie van
‘Stille nacht’. Ondertussen was Ludwine haar dirigeerstokje
kwijtgespeeld. In haar enthousiasme had ze het iets te hoog de
lucht ingegooid. Na de pauze gingen we even de Afrikaanse toer
op en konden we genieten van enkele gospels. Dat zijn bijgeschaafde godsdienstige liederen die hun oorsprong vonden bij
de zwarte slaven.
‘Ehre sei dir Gott gesungen’ is het openingskoor van de cantate
voor de eerste zondag na nieuwjaar. Door de vele noten, tegentijden, hoge en moeilijke inzetten dachten de koorleden dat
Eric iets te hoog greep door dit op het repertoire te zetten.
Toch was het voor het koor een echte uitdaging om dit in te
oefenen. Uiteindelijk werd het prima gebracht. Door het uitbundige spelen moest er ook nog een snaar van een van de violistjes aan geloven, maar geen nood, dit werd ter plaatse vakkundig hersteld, onder luid applaus van de aanwezigen. Na het
brengen van nog drie kerstliederen, werden we getrakteerd op
‘Minuit Chretien’ om af te sluiten met het door iedereen gekende liedje ‘Vrede’. Na een daverend applaus werd iedereen
uitgenodigd om de vierde strofe mee te zingen.
De gezellige avond werd in de Moelie afgesloten met een
glaasje Glühwein. Dank aan iedereen voor zijn inzet.
Volgens onze dirigent Eric kan iedereen zingen. Dus als je mee
wil doen, ben je steeds welkom op de repetities op maandagavond. Na nieuwjaar oefenen we voor het aperitiefconcert van
april.
Hubert Eerlings

GBS De Schakel
Grote ogen van verbazing toen de heilige man met zijn Piet aan
de deur van onze school stond. En we hadden geluk dit jaar,
want we mochten de enige échte sint ontvangen. Geen hulpje
of stagiair uit het verre Spanje, maar de onvervalste, ware
kindervriend! En het doet de kinderen wat. Allemaal. Dat de
kleuters onder de indruk waren, dat is normaal. En ook de
kleinste kinderen uit de lagere school waren verbaasd en bij
momenten angstig. In de hogere klassen hing een meer luidruchtige sfeer. Maar toch voelde je ook daar de spanning. En die
gevoelens waren terecht, want toen hij dan effectief voor hen
stond, werd het toch heel erg stilletjes. Het doet dus toch nog
altijd wat, zo’n heilige man in habijt met staf en mijter. Indrukwekkend! En er waren voor iedereen cadeautjes. Auto’s, skateboarden, boeken, enzovoort. De dint was gul voor alle brave
kindjes. En dat zijn er wel wat bij ons (hmmm). Op dit moment
zou onze kindervriend terug op zijn boot naar Spanje zitten.
Weer naar zijn speelgoedfabrieken om het feest van volgend
jaar voor te bereiden. De kans dat hij dit leest, is erg klein,
maar je weet maar nooit: “Beste sinterklaas, het was geweldig.
We willen je bedanken voor al die fantastische geschenken.
Maar je bent iemand vergeten, lieve sint!! En ik was nochtans
heel braaf geweest!” Meer weetjes over De Schakel vind je op de
schoolsite: www.gbsdeschakel.be
Ivan Coeckelbergh

Vrouwen in kerstsfeer
KAV
Traditiegetrouw vond op woensdag 14 december in de Moelie
het kerstfeest van de KAV plaats. Een zestigtal feestelijk
uitgedoste vrouwen werden hartelijk verwelkomd door Lieve, de
voorzitster, om plaats te nemen aan de ﬁjn versierde tafel. Elk
jaar weer origineel bedacht en uitgewerkt door Godelieve. Na
het verwelkomingswoordje en voorlezing van het thema van
deze kerst, hapte iedereen gretig toe. Op het menu stond
namelijk ‘gemarineerd varkensvlees à la Bourguignon met een
duo van wortel- en selderpuree’. Om duimen en vingers van af te
likken. Een pluim voor Nathalie en al haar medewerksters in de
keuken. Aan het geroezemoes in de zaal kon men ieders tevredenheid meten. Of was het de wijn die zijn effect had? Na een
lekker stukje kerststronk en een hartig kopje kofﬁe werd onze
aandacht gevraagd voor een ‘doordenkertje’, gebracht door Ann.
Hierop volgde de graag geziene traditionele ‘ontspanning’,
ditmaal volledig in het thema van Kerstmis. Zoals elk jaar weer
bedacht door Jack (waar blijft ze het halen?) en uitgevoerd
door Jack en haar kompanen Maryse, Liliane en Jeanine. De
opvoering - een sequentie uit het leven gegrepen - bracht ons
aan het lachen, maar maakte ons vooral plichtbewust t.o.v. de
alleenstaanden en minderbedeelden rondom ons. De stemming
bereikte een hoogtepunt toen alle aanwezigen zich rond de
kerststal schaarden om samen, hand in hand, het kerstlied
‘Stille Nacht’ te zingen, waarna iedereen tevreden huiswaarts
keerde. Ja, het was een ﬁjne avond. Onze dank hiervoor aan het
KAV-bestuur voor hun onvoorwaardelijke inzet alsook aan al de
mensen die achter de schermen meegewerkt hebben.
Yvette
Niet te vergeten: Op 25 januari, 1 en 8 februari telkens om
19u30 in de Moelie: zelf hoedjes maken.
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BARBARA DEX & THE SHADOW
VOICES
ENJOY A TASTE OF GOSPEL
VR 13-01

POPPENTHEATER OEPS
DE TOVERDOOS
WO 25-01

MUZIEK

Jommeke is jarig en hij krijgt van zijn moeke een cadeau. Niet
zomaar een geschenkje, nee… een echte toverdoos. Als Jommeke de toverdoos wil 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.

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
uitstapje naar eigen composities. Tijdens dit concert laat

FAMILIEVOORSTELLING

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

Mededeling van vzw ‘de Rand’
Vzw ‘de Rand’ en Katrijn Janssens, café-uitbaatster en
conciërge van de Moelie, hebben in onderling akkoord
beslist hun samenwerking te beëindigen. Katrijn blijft
tot 31 maart 2006.
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 gerenommeerde muzikanten, inclusief blazerssectie.
Meer info: www.barbaradex.be
20u30 - de Moelie
tickets: 17 euro (kassa), 15 euro (vvk), 14 euro (abo)
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Vzw ‘de Rand’ wenst Katrijn, Toon en Sam te danken voor
de inzet. We wensen hen verder alle succes.
Eddy Frans
Algemeen directeur vzw ‘de Rand’

NIEUWS UIT DE MOELIE
15
DANSFREAKZ
VRIJ DANSPODIUM
ZA 04-02

PLUK VAN DE PETTEFLET
WO 15-02

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 zonder prijzen natuurlijk: de beste danser(es) of

Op een mooie dag komt een klein rood kraanwagentje onder de
poort van de Petteﬂet doorrijden met aan het stuur een jongetje van een jaar of acht. Het is Pluk en hij is op zoek naar een
huisje om in te wonen. Dollie de duif vertelt hem dat het
torenkamertje bovenop de Petteﬂet leegstaat. In de Petteﬂet
leert Pluk een aantal ﬂatbewoners en hun problemen kennen.
Zoals mevrouw Helderder met haar dochter Aagje, meneer Pen
van het winkeltje onder in de ﬂat en vader Stamper met zijn vijf
zoontjes. Pluk ontdekt dat de Torteltuin vernietigd gaat worden, waardoor alle huisjes van de dieren ook zullen verdwijnen.
Pluk bedenkt een plan om de tortelduif te redden. Maar zal dit
ook lukken?
Duur: 90 minuten. Doelgroep: vanaf 4 jaar.

JEUGDFILM

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 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 bij het onthaal van de Moelie. Dat moet voor 27
januari gebeuren. 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.

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

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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Moeder Wanjke
Eenvoudig en toch feestelijk
Een lekkerbekkenmenu met smakelijke
feestgerechten die je in een vingerknip op
tafel tovert, wie droomt daar niet van?
Vergeet niet extra aandacht te geven aan
de presentatie.
Aperitiefhapje
Je haalt een bloedpens bij je slager en
snijdt die in schijfjes; die worden gebakken in een tefalpan en gepresenteerd in
een witte porseleinen lepel, met een
bergje rode uienmarmelade.
Wat heb je nodig? Drie rode uien in ringen, tijm, 1 el olijfolie, 2 el rode wijnazijn, 2 el honing.
Bavarois van witloof
500 g witloof, 25 g boter, 1 sjalot (ﬁjngehakt), 2 gelatineblaadjes (6g), 2 dl room,
150 g gerookte paling, naar smaak wat
suiker, citroensap, zout en peper.
De sjalot glazig stoven in boter. De zeer
ﬁjn gesneden witloof 15’ laten meestoven
op een zacht vuur. Kruiden met zout en
peper en wat suiker (*). Het witloof
afgieten. De uitgedrupte groenten weer
opzetten met 2 dl room en even ﬂink laten
doorkoken. De in koud water geweekte en
uitgeknepen gelatineblaadjes bij de
bereiding voegen. Proef nog eens of er wel
voldoende zout in zit.
Giet in 4 of 6 licht geoliede schaaltjes of
glazen en laat minstens 4u opstijven in de
koelkast. Ontvorm en versier met een
kerstomaatje en wat bieslook.
Kalfsgebraad met mosterdsaus
Kalfsvlees is zacht en mals, heeft een ﬁjne
smaak, kan een echte delicatesse zijn,
maar… heeft de neiging snel droog te
worden. Dus oppassen geblazen en de
braadtijden respecteren: 45’ per kg.
Bestrooi het gebraad met peper en zout en
wentel het door de bloem. Klop de overtollige bloem eraf. Door het lichte bloemjasje worden de vleessappen bewaard en
kleurt het vlees mooi bruin tijdens bakken
en braden. Braad het vlees goudbruin en
laat zachtjes garen. Voeg eventueel een
klein scheutje water toe.
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Ondertussen maak je de saus. Kook 2 dl
kalfsfond of vleesbouillon (met blokje)
samen met een borrelglaasje cognac of
jenever of whisky. Voeg 1 dl room toe en
laat wat inkoken. Juist voor het serveren,
voeg je 1 grote lepel graanmosterd toe en
enkele stukjes koude boter. Je kan dit
gerecht ook in de oven klaarmaken.
Geef er aardappelchampignonkoekjes bij.
Bij 1 kg aardappelpuree voeg je 1 ei en
200 g gebakken champignons. De ﬁjngesneden champignons worden kort gestoofd
in een beetje vetstof met ﬁjngehakte look
en sjalot. Meng ook peterselie en bieslook
onder de bereiding. Vorm met de hand
platte koekjes die goudbruin gebakken
worden in boter en/of olie.

Bijzondere tip: vries deze room in tot een
stronk. Als je geen stronkvorm hebt,
gebruik je een cakevorm, die je bekleedt
met plasticfolie om later gemakkelijk te
kunnen ontvormen. Of je gebruikt de
binnenverpakking in plastic van lange
koekjesdozen.
Als je een vervroren stronk hebt, dan
bestrijk je hem met opgeklopte room, waar
je met de tanden van een vork strepen in
trekt. Je kan er zelfs een knoestige
knobbel in boetseren die je bestuift met
cacaopoeder en/of chocoladeschilfers. En
verder nog wat hulst met rode bolletjes.

Kerststronk in chocolade
Ik gaf dit eenvoudig maar superheerlijk
gerecht jaren geleden al eens. Voor wie
het toen niet uitprobeerde of bijhield even
ter herinnering: 250 g room, 150 g chocolade, 2 eieren.
Room koken. Van het vuur nemen en de
chocolade hierin oplossen. Roeren tot men
een gladde brij bekomt. Nachtje ijskast.
Eigeel erbij en het tot sneeuw geklopte
eiwit.

*Suiker: van 1 mespunt tot tl. Dat moet je
proeven, want de ene witloof is bitterder dan
de andere en mischien hou je wel van bitter.

Smakelijk,
Moeder Wanjke

RAND-NIEUWS
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Meer geld naar het beleid voor de rand
Beleidsbrief minister
Frank Vandenbroucke
Naar (goede) jaarlijkse gewoonte stelt elke minister van de
Vlaamse regering bij de bespreking van de begroting een
beleidsbrief voor. Daarin worden de beleidsvoornemens voor het
volgende jaar toegelicht. Voor de rand moest Frank Vandenbroucke, bevoegd voor de coördinatie van het beleid voor de
Vlaamse rand, in zijn pen klimmen. Het resultaat mag gezien
worden: 17 bladzijden ‘goede voornemens’. In elk geval zijn de
stijl en de inhoud een stuk ambitieuzer en meer geproﬁleerd
dan in de vorige Vlaamse regering.
De klemtoon ligt op onderwijs en werk. Er komt een ruimere
ondersteuning van basisscholen in de Vlaamse rand die heel wat
anderstalige leerlingen in hun midden hebben. Extra leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de taalvaardigheid, zowel het
spreken als het schrijven, van anderstalige leerlingen verbetert.
91 extra voltijdsen worden ingezet. Ook in bedrijven worden
vier extra instructeurs Nederlands aangesteld om taallessen te
geven die gericht zijn op het taalgebruik op het werk.
Ook voor vzw ‘de Rand’ valt er nieuws te rapen in de beleidsbrief. Zo wordt er geld vrijgemaakt om de Boesdaalhoeve in
Sint-Genesius-Rode te kopen, zodat die als een volwaardig
gemeenschapscentrum gebruikt kan worden. Tot nu toe was de
hoeve eigendom van het gemeenschapsonderwijs en organiseerde de Erasmushogeschool er haar musicalopleiding. Verder
wordt het gemeenschapscentrum de Muze in 2006 operationeel.
Het meest in het oog springt echter de bijkomende opdracht
inzake ‘taalpromotie’ die ‘de Rand’ krijgt. De minister gaat er
terecht van uit dat taalonderricht en taalsensibilisering bij
uitstek bijdragen tot de integratie van anderstaligen, van welke
afkomst of sociale achtergrond ze ook zijn. Hij wil van taalpromotie een prioritair aandachtspunt maken. De realisatie ervan

is aan ‘de Rand’ toevertrouwd. Uiteraard zal ‘de Rand’ hierover
afspraken maken met de spelers die op het terrein al actief zijn,
zoals de provincie Vlaams-Brabant en de Huizen van het Nederlands van Brussel en Vlaams-Brabant. Een van de actiepunten
voor taalpromotie wordt in ieder geval het sensibiliseren en
ondersteunen van de sportclubs in de Vlaamse rand. De aanwezigheid van vele anderstaligen maakt een speciﬁeke benadering
noodzakelijk om het Nederlandstalig karakter van de club te
doen eerbiedigen. Voor al deze extra maatregelen is 5 miljoen
euro begroot, die gedurende deze legislatuur elk jaar zal worden
toegekend.

Vzw ‘de Rand’ schrijft rapport over
sportbeleid in de zes
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt vzw ‘de
Rand’ sinds 2001 sportactiviteiten in de zes gemeenten met
bijzonder taalstatuut. Vanuit de gemeenschapscentra van vzw
‘de Rand’ worden Nederlandstalige sportclubs ondersteund bij
de promotie en de uitbouw van hun sportactiviteiten. Sinds
2003 coördineren vier stafmedewerkers van vzw ‘de Rand’ dit
beleid. Zij hebben recent in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een rapport geschreven over het sportbeleid in ‘de Rand’.
In dit rapport wordt een situatieschets gegeven van het sportaanbod in de zes gemeenten met bijzonder taalstatuut en hun
buurgemeenten. Per sportregio wordt van elke gemeente opgesomd welke sporttakken je kan beoefenen, welke sportinfrastructuur er is en welke tarieven worden gehanteerd in de
sporthal. Ook worden de resultaten weergegeven van een
enquête die de stafmedewerkers hebben gevoerd onder de leden
van de plaatselijke sportoverlegorganen.
Een eerste grote conclusie is dat je moeilijk kan spreken van
een gecoördineerd gemeentelijk sportbeleid in de zes. Geen
enkele van deze gemeenten heeft een erkende sportdienst waar
een sportfunctionaris een gemeentelijk sportbeleid uitvoert.
Vooral op informatief en promotioneel vlak merken de sportclubs weinig tot geen ondersteuning vanuit de gemeente. Op
ﬁnancieel vlak is de gemeentelijke ondersteuning aan sportclubs vaak beperkt of zelfs onbestaande. Een tweede groot
knelpunt is het tekort of gebrek aan sportinfrastructuur in
sommige van de zes gemeenten. Omdat er daardoor weinig tot
geen uitbreidingsmogelijkheden zijn in de huidige infrastructuur, maken Nederlandstalige sportclubs vaak geen actieve
promotie voor hun werking. Ook de huurtarieven van de verschillende sporthallen zouden per regio meer op elkaar afgestemd moeten zijn.
De gemeentebesturen moeten veel meer verantwoordelijkheid
nemen om een goed sportbeleid uit te werken. Hierbij is niet de
directe ﬁnanciële ondersteuning, die voor sommige sportclubs
best meevalt, het belangrijkst, maar andere rechtstreekse en
onrechtstreekse steun van de gemeente ten voordele van de
sportclubs.
Vanuit haar gemeenschapsopbouwende opdrachten hecht vzw
‘de Rand’ belang aan een goed uitgebouwd sportverenigingsleven in de zes. De huidige ondersteuning vanuit vzw ‘de Rand’
helpt de sportclubs op weg. Het kan echter geen oplossing bieden voor structurele problemen, zoals het tekort aan sportinfrastructuur, te hoge huurtarieven of onevenwichtige gemeentelijke subsidies voor sportclubs. Het rapport toont aan dat er nog
veel werk is voor de gemeenten zelf. Vzw ‘de Rand’ wil de sportclubs blijven ondersteunen. De ﬁnanciële middelen die hiervoor
vanuit de Vlaamse Gemeenschap worden toegekend, moeten
echter structureel verankerd worden, zodat de Nederlandstalige
sportclubs in de zes een sportbeleid op langere termijn kunnen
uitbouwen. In het nieuwe decreet op het lokaal sportbeleid
moet aandacht worden besteed aan de speciﬁeke context van
de gemeenten met bijzonder taalstatuut. In dat verband wordt
in het rapport gepleit om de huidige sportondersteuning van
vzw ‘de Rand’ in het decreet op te nemen, zodat ook in de zes
een continu sportbeleid kan worden gevoerd.
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RANDNIEUWS

SINT-GENESIUS-RODE
Jan Vermeulen & Dirk Tuypens
Moments Musicaux
15 januari 2006 - 11u30
In 1992 schreef de Duitse 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.

DJ-atelier
25 januari - 14u30
Heb je altijd al aan de knoppen van een discobar willen staan?
Grijp dan nu je kans! Met laptop en professionele software gaan
we aan de slag om de nieuwste platen in elkaar te draaien. Alles
erop en eraan: scratches, loops, ﬁlters,… We leren hoe een DJprogramma werkt en proberen ook echt alles uit. Breng enkele
van je eigen CD’s mee en je kan aan de slag. Voor jongeren van
12 tot 18 jaar. Verplicht vooraf inschrijven, het aantal plaatsen
is beperkt.
Tickets: 7 euro, 5,50 euro
Info en tickets: de Boesdaalhoeve, Hoevestraat 67,
1640 Sint-Genesius-Rode, tel. 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

SJOENKE I jaargang 46, nr 272 januari 2006

Platform gemeenten Vlaamse rand
stelt ‘charter’ op
Op 28 november 2005 vond, onder voorzitterschap van gedeputeerde Toine De Coninck, een belangrijke bijeenkomst plaats van
het ‘Platform van de gemeenten uit de Vlaamse rand’. Dit Platform
werkt aan twee centrale aandachtspunten: het vrijwaren en
versterken van het Vlaamse karakter in de Vlaamse rand en het
onthaalbeleid van anderstaligen en nieuwkomers.
Tijdens deze vergadering werd een ‘charter’ goedgekeurd dat de
beginselen en principes bevat die de basis vormen voor de
verdere werkzaamheden en standpunten van het Platform.
De krachtlijnen van het ‘charter’ zijn :
- het Nederlands promoten als integratiemiddel bij uitstek bij
anderstaligen;
- de strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel en de
taalwetgeving;
- informatieuitwisseling tussen de randgemeenten;
- het innemen van gezamenlijke standpunten en het aanreiken
van beleidsideeën.
Dit ‘charter’ was nodig, omdat tijdens de eerste bijeenkomsten
bleek dat sommige faciliteitengemeenten politieke vertegenwoordigers stuurden die andere bedoelingen hadden dan deze van het
Platform. Hen ertoe dwingen ‘kleur te bekennen’ heeft gewerkt:
geen van de zes faciliteitengemeenten bleek bereid het ‘charter’
te onderschrijven. Alle andere gemeenten hebben het wel goedgekeurd en ondertekend. Het Platform heeft beslist om de zes in
de toekomst niet in de steek te laten. Via de Conferentie van
Vlaamse mandatarissen zullen ze bij het Platform betrokken
blijven.
Vanaf nu kan het Platform effectief zijn nut bewijzen. Voor ons
ligt dit vooral in de noodzakelijke informatieuitwisseling tussen
de gemeenten over het gevoerde beleid en initiatieven. Goede
praktijkvoorbeelden kunnen immers inspirerend werken.

ACTIVITEITENKALENDER
19
WANNEER

WIE

WAT

WAAR

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

FEBRUARI
1

19u30

KAV

Zelf hoeden maken

de Moelie

4

13u30

Dansfreakz

Vrij dans-podium

de Moelie

4

18u

Chiro Sjoen

Haantjeskermis

Gildenhuis

5

12u

Chiro Sjoen

Haantjeskermis

Gildenhuis

7

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

8

19u30

KAV

Zelf hoeden maken

de Moelie

15

14u

Jeugdﬁlm

Pluk van de Petteﬂet

de Moelie

16

19u30

Quiltatelier

Patchwork

de Moelie

Videoclub Zennevallei

Clubwedstrijd

de Moelie

18
21

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

23

20u

Wim Helsen

Bij mij zijt ge veilig (uitverkocht)

de Moelie

28

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

DUBBELZICHT

De trap van de 100 jarige
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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
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.

WWW.APPLAUS.BE

WWW.DEMOELIE.BE

