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Sjoenke op een drafje…
U krijgt deze maand de tweede bijdrage in
onze reeks in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober. Aan de hand
van cijfergegevens vergelijken we Linkebeek
met een aantal andere gemeenten en gaan we
na hoe goed of hoe slecht de gemeente scoort
op een aantal beleidsdomeinen. De uiteindelijke beoordeling laten we aan de lezers over.
Zonder een schriftelijke vraag van de oppositie zou er tijdens de laatste gemeenteraadszitting geen woord gezegd zijn over het
aangekondigde vertrek van de burgemeester.
En het was dan nog in besloten zitting dat hij
de persberichten bevestigde, maar verder wou
hij niets kwijt over het precieze tijdstip van
zijn ontslag en de regeling voor zijn opvolging. Het nieuws slaat alvast niet in als een
bom. Of zijn verdwijning van het politieke
toneel ingrijpende gevolgen zal hebben, is
lang niet zeker. Het werd tijd dat er klare wijn
werd geschonken: een burgemeester en
gemeenteraadslid hoort daadwerkelijk in zijn
eigen gemeente te wonen. Hier gedomicilieerd
zijn en eigenlijk ergens anders verblijven, is
onaanvaardbaar. Een burgemeester kan zijn
taak maar naar behoren vervullen als hij ook
tussen zijn inwoners verblijft en dagelijks met
hen meeleeft. In de rubriek ‘Uit goede bron’
geven we alvast een kort overzicht van zijn
ongeveer 25 jaar lange politieke loopbaan in
Linkebeek.
In de rubriek ‘Linkebeek vroeger en nu’ verneemt u deze keer meer over de Fliereﬂuiters,
een vroegere folkloristische vereniging uit de
wijken de Nering en de Put. Niet veel
sjoenkelezers zullen zich hierover nog iets
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herinneren. Verder ook een interessante
bijdrage over de teloorgang van Linkebeek als
toeristische trekpleister. Omwille van haar
schoonheid wordt deze gemeente natuurlijk
nog wel door wandelaars opgezocht, maar wat
heeft de plaatselijke overheid de voorbije
decennia gedaan om de natuurliefhebbers naar
hier te lokken en het hen hier aangenaam te
maken? Wandelpaden worden nauwelijks
onderhouden en op de bewegwijzerde wandelingen ontbreken de nodige informatieborden.
Als de regionale toeristische instanties een
handje willen toesteken, wordt dit blijkbaar
niet eens in dank aanvaard. Zo liet het eerste
Franstalige gemeentebestuur eind de jaren
zeventig alle zeshoekige bordjes van twee
mooi uitgestippelde wandelingen op zijn
grondgebied verwijderen. Nog niet zo lang
geleden gebeurde hetzelfde met het bord van
het Wijnbronbeekwandelpad dat bij de kerk
stond opgesteld. De intentie om ook de
wegwijzers weg te nemen, werd gelukkig
(nog?) niet uitgevoerd.
Belangrijk in de activiteitenkalender deze
maand is de fototentoonstelling ‘Diep in
Afrika’ van Hugo Casaer, bekend als burgemeester van Beersel. Op 19 maart organiseert
de Videoclub Zennevallei de nationale videowedstrijd en datzelfde weekend vindt het
jaarlijkse eetfeest van KAV en KWB plaats. En
op vrijdag 25 april blaast gemeenschapscentrum de Moelie 25 kaarsjes uit met een
spetterend optreden van Les Truttes. Deze
tien jaar oude groep brengt een programma
dat ambiance verzekert. Nu dus al op de
kalender aanstippen!
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Kerkstraat, Hollebeekstraat en het
ontslag van de burgemeester
Uit de gemeenteraad van 20 februari 2006
Tijdens de eerste vergadering van 2006 kregen alle agendapunten zonder noemenswaardige opmerkingen de goedkeuring van alle raadsleden. Oppositiegroep LK2000 interpelleerde het schepencollege
onder meer over een aantal problemen met de werken in de Kerkstraat en de Hollebeekstraat. In de
geheime zitting wilde de oppositie meer uitleg over het aangekondigde ontslag van de burgemeester.
>De gemeenteraad keurt eenparig de
modaliteiten goed om een lening van
ongeveer drie miljoen euro aan te gaan.
Het grootste deel hiervan (2,3 miljoen
euro) is bestemd voor het buitengewoon
onderhoud van wegen: de Hollebeekstraat,
de Perkstraat en de verstevigingswerken
aan het talud van de Zavelstraat. Verder
ook nog een aanvullende lening voor de
verbouwing van het gemeentehuis en voor
werken aan Huize Lismonde.
>Na de verbouwingswerken komt in het
gemeentehuis een nieuwe telefooncentrale.
Hiervoor wordt een huurcontract van tien
jaar afgesloten met een jaarlijkse aﬂossing
van ongeveer 4.300 euro. Voor de technische diensten, die naar de vroegere bibliotheek verhuizen, is 22.000 euro uitgetrokken voor nieuw meubilair. De huur van

diverse apparaten (kopie, fax, scanner) zal
per jaar ongeveer duizend euro kosten.
>In samenwerking met de dienst Monumenten en Landschappen riep het gemeentebestuur vorig jaar een beheerscommissie in
het leven om het beschermde landschap
‘het Wijnbrondal’ voor verdere aftakeling te
behoeden. Na de commissie keurt nu ook de
gemeenteraad het lastenboek voor de
opmaak van een zogeheten landschapsbeheersplan goed. Hiervoor moet een ontwerper worden aangesteld, die de opdracht
krijgt de studie uit te voeren en nadien de
werkzaamheden op te volgen. Zeven studiebureaus worden uitgenodigd om binnen een
termijn van tweehonderd dagen een plan
uit te werken.

>De gemeenteraad buigt zich vervolgens
over een aanslepende bouwovertreding. In
1995 leverde het gemeentebestuur een
bouwvergunning voor het verbouwen van
een gebouw aan de Alsembergsesteenweg
af aan een naamloze venootschap. In het
pand zouden op de gelijkvloerse verdieping
kantoren komen en op de andere verdiepingen vijf appartementen. Een paar jaar
later stelde de politie vast dat er op de
benedenverdieping zeven kantoren als
studio werden ingericht en op drie hogere
niveaus in totaal nog eens zestien studio’s. In 2001 werd aan de N.V. een vergunning afgeleverd voor het regulariseren
van deze bouwovertreding.
Maar toen vorig jaar bleek dat er nog niets
was veranderd en deze maatschappij de
regularisering duidelijk naar haar hand
wou zetten (7 burelen met badkamer op de
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benedenverdieping en 17 studio’s op de 3
hogere verdiepingen), was voor het schepencollege de maat vol. Het schepencollege krijgt van de gemeenteraad de
machtiging om naar de rechtbank te
stappen om een herstelvordering in te
dienen.
>Vervolgens heeft LK2000 heel wat vragen
voor het schepencollege, omtrent de
uitgevoerde werken in de Kerkstraat, de
verbouwingswerken aan het gemeentehuis
en de opgestarte werken aan de Hollebeekstraat.
Het aanslepen van de problemen bij het
vervangen van de nutsleidingen in de
Kerkstraat zorgde voor veel ongenoegen
bij de buurtbewoners. En dat ongenoegen
is er nog, want drie maanden na de beëindiging van de werken vertoont de Kerkstraat op verschillende plaatsen belangrijke verzakkingen, die bij regenweer voor
waterplassen zorgen. Volgens de schepen
van openbare werken zijn de watermaatschappij of het netmanagement hiervoor
verantwoordelijk. Wie de herstellingen
uiteindelijk zal uitvoeren, kan hij nog niet
zeggen, maar ze zouden nog wel eens wat
kunnen uitblijven. Gelukkig is de oplevering van de werken nog niet gebeurd.
>De nieuwe leuning van de Honderdjarige
Trap werd, zoals heel lang geleden ook
nog het geval was, midden op de trap
geplaatst. Er blijkt evenwel wat mis te zijn
met het gebruikte materiaal, zodat de
kans bestaat dat de leuning, nu in stevig
en goed aanvoelend inox, door een gietijzeren exemplaar wordt vervangen.
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>De werken aan de Hollebeekstraat zijn
opgestart, terwijl alle onteigeningen
administratief nog niet achter de rug en
dus ook niet uitbetaald zijn. Volgens het
college is er inderdaad vertraging bij de
afhandeling van sommige dossiers, maar
die kan de werken niet meer beïnvloeden.
De werken zouden volgens de planning in
een zestal fasen gebeuren. Een oppositielid vindt dat de hele straat momenteel al
één grote werf is. Om de planning van de
werken op de voet te kunnen volgen,
verwijst de schepen naar de technische
dienst. Een ander oppositielid is van
mening dat bij dergelijke werken de
uitvoeringstermijnen te lang zijn, zodat
het vaak lijkt dat de aannemers niet
opschieten, waardoor de omwonenden
terecht de indruk krijgen dat de werken
onnodig lang aanslepen.
“Hoe komt het dat de renovatiewerken aan
het gemeentehuis zo traag vorderen?”, wil
LK2000 weten. “Dat komt omdat de aannemer lange tijd maar twee werklieden
inschakelde en er een aantal verborgen
gebreken aan het licht zijn gekomen,
waaronder een dakgebinte dat door de
houtworm is aangetast.” “Met een degelijk
studiebureau worden zulke problemen
meestal tot een minimum beperkt”, is de
mening van de oppositie.
>Tot slot wijzen enkele gemeenteraadsleden ook nog op de onverantwoorde staat
van het wegdek in de Stationsstraat, de
Brouwerijstraat, boven aan de Molenstraat
en in Boesdael. Zij vinden dat er dringend
meer moet gebeuren dan wat putten

opvullen met asfalt, die er dan bij de
eerste regendag opnieuw wordt uitgereden. De schepen van openbare werken
kent de problemen en maakt zich sterk dat
deze schade na de winter op een grondigere manier zal worden aangepakt.
>In geheime zitting wordt Ivan Coeckelbergh, onderwijzer in de gemeentelijke
basisschool, vast benoemd.
Hij studeerde in 1998 af en begon een jaar
later in september te werken in onze
gemeenteschool. Hij is nu titularis van het
vijfde leerjaar en ook de informaticaspecialist van de school.
Bij de gemeentelijke administratie wordt
Martine Tahon tot administratief hoofdmedewerker bevorderd. Zij begon in 1978 als
opsteller bij het gemeentebestuur te
werken.
>De gemeenteraadsleden van LK2000
willen tot slot van de burgemeester meer
uitleg over de geruchten over zijn aangekondigd ontslag. Zij vinden het spijtig dat
zij dit via de Vlaamse en Franstalige pers
hebben moeten vernemen en hadden
verwacht dat hij hierover tijdens deze
gemeenteraadszitting een verklaring zou
aﬂeggen. De burgemeester laat weinig in
zijn kaarten kijken. Hij bevestigt evenwel
dat hij uit Linkebeek weggaat, maar zegt
nog niet te weten wanneer zijn ontslag er
precies zal komen. De oppositie vindt dat,
nu duidelijk blijkt dat er met zijn effectieve woonplaats wel degelijk wat aan de
hand is, hij best de eer aan zichzelf houdt
en zo snel mogelijk ontslag neemt.
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Boekwijzer
Nieuws uit de bibliotheek
Katherine Neville, De Acht,
Luitingh, 671 blz.
De computerexpert Catherine Velis komt op het spoor van een
verdwenen schaakspel dat aan Karel de Grote toebehoord zou
hebben. Het bezit van het bordspel zou grenzeloze macht
schenken aan de bezitter, dus heel wat mensen waren al eerder
geïnteresseerd en aangetrokken om het raadsel rond dit spel op
te lossen. Spanning en ontroering verzekerd!
Anna Enquist, De thuiskomst,
De Arbeiderspers, 415 blz.
Deze historische roman vertelt het verhaal van de Engelse ontdekkingsreiziger James Cook door de ogen van zijn vrouw. Anna
Enquist wilde nagaan hoe deze beroemde man zijn rol als echtgenoot en vader van zes kinderen speelde. Elizabeth Batts overleefde
immers zowel haar man als al haar kinderen. Deze biograﬁe wil een
andere kant van het verhaal vertellen dan we nu al kenden.

Gezinsbond
Kinderoppasdienst
We zouden graag onze kinderoppasdienst nieuw leven inblazen.
Enkele van onze leden hebben ons gevraagd of zij terug een
beroep kunnen doen op de plaatselijke gezinsbond om een
babysitter te zoeken. We willen dan ook opnieuw een lijst
samenstellen van meisjes en jongens van minimum 15 jaar die
zich willen inzetten voor deze dienst. Neem contact op met
Ingrid Mosselmans (02 381 19 25) of Marleen De Schepper (02
380 59 75) als je zin hebt om met ons samen te werken. We
organiseren binnenkort een info-uurtje om je vertrouwd te
maken met onze organisatie. Wel belangrijk om te weten is dat
de gezinsbond ervoor zorgt dat je verzekerd bent als je via onze
dienst gaat babysitten. Geef ons een seintje, zodat we binnenkort van start kunnen gaan!
25 maart - kooknamiddag voor kinderen

Colin Forbes, Politiestaat,
De Boekerij, 287 blz.
Tweed neemt het op tegen drie broers die zich de Cabal noemen.
Zij willen alle Britse veiligheidsdiensten samenvoegen tot één
geheel en dan Groot-Brittannië omvormen tot een politiestaat.
Tweed voelt aan dat heel Europa bedreigd wordt in zijn voortbestaan. Het wordt een hele uitdaging om de Cabal te dwarsbomen
en dat levert een snelle en superspannende thriller op.
Elbert Toonen, Vladimir Poetin,
Aspekt, 134 blz.
Vladimir Poetin heeft Rusland naar de 21ste eeuw geleid na het
communisme en Stalin. Hij bestrijdt de Tsjetsjeense onafhankelijkheidsstrijders en zoekt weer toenadering tot de Russische
kerk. Zijn populariteit is zeer groot, omdat hij het land weer
aanzien en macht probeert te geven. Dit boek schetst het
levensverhaal van Ruslands hoop in bange dagen.
Karel Verleyen, Mamma Maﬁa,
Davidsfonds/Infodok, 139 blz.
Gert en Gisi hebben met een opa-vampier, een tante-heks en
een neef-weerwolf een wel heel vreemde familie. Opa en tante
willen in Italië een ruïne tot een vakantieverblijf verbouwen.
Mamma Maﬁa heeft echter ook haar oog op de bouwval laten
vallen en dan moeten broer en zus hun familie gaan helpen bij
de strijd tegen de bende van de boosaardige Mamma.
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

Op zaterdag 25 maart 2006 organiseren we een kooknamiddag
voor de kinderen van onze leden. Alle kinderen vanaf 6 jaar zijn
welkom in de Moelie. Van 14 tot 16 uur maken wij lekkere
hapjes. Wat breng je mee? Een schortje en 2 euro per kind of 6
euro per gezin (niet-leden betalen 4 euro per kind).
Om 16u verwachten we mama en papa om te komen proeven van
onze zelfgemaakte lekkernijen.
Als je er graag bij bent, bel dan vóór 20 maart naar:
Katelijn Wauters: 02 380 67 55
Marleen De Schepper: 02 380 59 75
Ann Tierens: 02 380 94 10
Tina Oelbrandt: 02 381 08 49
Lieve Motté: 02 380 85 95
Ingrid Mosselmans: 02 381 19 25
December - naar Clouseau
In december van dit jaar willen we graag een optreden van
Clouseau in het Sportpaleis in Antwerpen bijwonen. Bel ons als
je interesse hebt om dit optreden bij te wonen. Bij voldoende
belangstelling organiseren we deze uitstap. Iedereen is welkom,
maar onze leden kunnen aan extra voordelige voorwaarden mee.
Te contacteren: Ingrid, Katelijn, Lieve, Ann, Tina of Marleen.
Marleen
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Linkebeek getoetst aan
het Vlaamse gemiddelde
De cijfers onder de loep
Na de algemene schets in de vorige editie, vergelijken we Linkebeek deze keer met een aantal andere
gemeenten. Aan de hand van cijfergegevens gaan we na hoe goed of hoe slecht Linkebeek scoort op een
aantal beleidsdomeinen.
Financiën
Linkebeek heeft, net als de meeste
Vlaams-Brabantse gemeenten, een sterk
ﬁnancieel vermogen. De gemeente haalt
ongeveer 58 % van haar inkomsten uit
haar belastingen. In 2004 inde Linkebeek
16 verschillende soorten gemeentelijke
belastingen. De aanvullende personenbelasting, toen 6,2 %, en de opcentiemen op
de onroerende voorhefﬁng, toen 960,
lagen onder het Vlaams-Brabantse gemiddelde (7,0 % en 1126). Maar de waarde van
die belastingvoeten was wel hoger dan het
provinciale gemiddelde. In 2002 was 1 %
aanvullende personenbelasting in Linkebeek 43,91 euro per inwoner waard, meer
dus dan de gemiddelde waarde in de hele
provincie (40,99 euro) en veel meer dan
het Vlaamse gemiddelde (31,12 euro). De
waarde van 100 opcentiemen bedroeg in
Linkebeek 22,86 euro, terwijl 100 opcentiemen in heel Vlaanderen gemiddeld
gelijk was aan 16,26 euro.
De lagere aanslagvoeten in Linkebeek tot
2004 betekenden dus geenszins dat de
gemeente minder inkomsten uit belastingen ontving. Toch heeft het huidige
bestuur in 2005 beslist om de gemeentelijke belastingen op te trekken. Sinds
vorig jaar betaalt elke Linkebekenaar 7,2 %
aanvullende personenbelasting en 1200
opcentiemen op onroerende voorhefﬁng.
Volgens de oppositie was er geen
dringende reden voor die plotse verhoging
en heeft de meerderheid aan paniekvoetbal gedaan. Vorig jaar is de gemeente
immers eindelijk begonnen aan een aantal
realisaties die al op de verkiezingsagenda
van 2000 stonden. Uit vrees dat de kosten
dit jaar te hoog zouden oplopen, heeft de
meerderheid de belastingen vorig jaar
alvast verhoogd. Want een belastingverhoging doorvoeren in een verkiezingsjaar is
politieke zelfmoord.
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Cultuur & sport
Cultuur is geen prioriteit voor het huidige
bestuur, dat is wel duidelijk. De gemeente
is vorig jaar de Vlaamse subsidie voor een
gemeentelijke bibliotheek kwijtgeraakt
omdat ze weigerde meer Nederlandstalige
dan Franstalige boeken aan te kopen.
Daardoor heeft Linkebeek nu nog altijd
geen erkende plaatselijke openbare bibliotheek, hoewel dat bij decreet verplicht is
in een Vlaamse gemeente.
En ook op sportief vlak is Linkebeek op
het eerste gezicht allesbehalve een uitblinker. In 2002 gaf de kleine faciliteitengemeente per inwoner 6,69 euro uit aan
werkingskosten voor sport, niet meer dan
0,73 % van de totale uitgaven. Een gemiddelde Vlaamse gemeente gaf bijna vijf keer
meer uit aan sport: 31,45 euro per inwoner. Maar die berekeningen tellen de
buitengewone uitgaven voor sport niet
mee en geven dus een vertekend beeld. De
huidige meerderheid heeft namelijk tegen
de wil van de oppositie een synthetisch
veld geschonken aan de bijna volledig
Franstalige hockeyclub van Linkebeek. Dat
betekende een grote hap uit het gemeentelijke budget voor een sportclub waarvan
de meerderheid van de leden niet eens in
de gemeente zelf woont.
Veiligheid en tevredenheid
Veiligheid mag dan weer niet te veel
kosten. De bijdrage aan de politiezone
Rode is eerder schraal te noemen. In 2004
bedroeg de toelage 330 911 euro, ofwel
69,37 euro per inwoner. Daarmee kan de
gemeente niet tippen aan het provinciale
gemiddelde (90,84 euro). Linkebeek is, tot
grote ergernis van de inwoners, ook heel
laks in het onderhouden van voetpaden,
ﬁetspaden en straten, waardoor de gemeente er vuil bij ligt. Uit een grootschalige tevredenheidspeiling in 2001 bleek
dat de inwoners van Linkebeek helemaal

niet tevreden waren over de staat van de
voet- en ﬁetspaden en de straten in hun
buurt. Meer dan 70 % van de Linkebeekse
respondenten vond de ﬁetspaden slecht,
veel meer dus dan in heel Vlaanderen (50
%). Over de voetpaden was 39,1 % van de
Linkebekenaren negatief, tegenover 29 %
in Vlaanderen. En ook over de staat van de
straten lieten de inwoners van onze gemeente zich dubbel zo vaak negatief uit
dan in heel Vlaanderen.
Welzijn
De werkloosheidsgraad van Linkebeek
bedroeg in 2002 6,53 %. Daarmee
situeerde de gemeente zich boven het
provinciale cijfer (5,22 %) en nipt onder
het Vlaamse gemiddelde (6,91 %). Tussen
2001 en 2003 telde Linkebeek gemiddeld
zes leeﬂoners, ofwel 0,13 % van alle
inwoners. In Vlaams-Brabant moest in
dezelfde periode 0,24 % van de bevolking
rondkomen met het bestaansminimum.
Opmerkelijk is wel dat het aantal leeﬂoners in Linkebeek in 2004 plots opliep tot
10, bijna een verdubbeling in één jaar tijd.
Linkebeek telt veel langdurig werklozen.
Tussen 2002 en 2004 was maar liefst 1 %
van de bevolking (48 inwoners) langer dan
een jaar werkloos, terwijl het gemiddelde
percentage in Vlaams-Brabant 0,71 %
bedroeg. In Halle-Vilvoorde deden alleen
Wemmel, Vilvoorde en Drogenbos het
slechter. Het aantal werkloze jongeren
(0,22 %) ligt dan weer lager dan het
gemiddelde percentage in Vlaams-Brabant
(0,30 %) en in Halle-Vilvoorde (0,27 %).
In 2002 besteedde Linkebeek 565 197,24
euro aan het OCMW. Dat komt overeen met
een bijdrage van 118,17 euro per inwoner.
Dat bedrag overstijgt het Vlaamse gemiddelde, namelijk 102,12 euro per inwoner.
De jaarlijkse gemeentelijke toelage aan
het OCMW blijft trouwens de hoogte in
gaan. Of de stijgende OCMW-bijdrage van
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de gemeente ook gepaard gaat met betere sociale voorzieningen voor de minder bedeelde Linkebekenaren, is maar de vraag.
De kosten lopen onder andere hoog op omdat het OCMW van
Linkebeek veel asielzoekers toegewezen krijgt die niet in de
gemeente wonen. Op het vlak van sociale huisvesting scoort
Linkebeek bovendien beschamend slecht. In de hele gemeente
is geen enkele sociale huurwoning of huurappartement te
vinden.
Huisvesting
Sociale huisvesting is trouwens geen overbodige luxe in deze
gemeente, want de prijzen van woningen en appartementen zijn
de afgelopen jaren enorm gestegen. In 2000 betaalde je in
Linkebeek nog gemiddeld 67 263 euro voor een appartement,
minder dan het Vlaams-Brabantse gemiddelde (85 649 euro).
Maar die verkoopprijs is op enkele jaren tijd gestegen met meer
dan 70 %. In 2003 bedroeg de gemiddelde verkoopprijs van een
appartement in Linkebeek 114 471 euro, toch veel meer dan in
Vlaams-Brabant (109 562 euro). Hetzelfde fenomeen zien we bij
de verkoopprijs van een grote woning. In 2000 bedroeg de
gemiddelde prijs hier 224 736 euro, minder dan de gemiddelde
verkoopprijs in de provincie (281 042 euro). Terwijl de provinciale prijs in vier jaar tijd slechts met 1,8 % steeg tot 286 162
euro, schoot de prijs in Linkebeek opnieuw spectaculair de
hoogte in. In 2003 betaalde je maar liefst 42,7 % meer voor een
grote woning, gemiddeld 320 694 euro. Het wordt dus hoog tijd
dat de gemeente haar belofte aan mevrouw Hess-De-Lillez nakomt. Zij schonk in 1986 een stuk grond aan Linkebeek op voorwaarde dat de gemeente het perceel zou gebruiken voor sociale
huisvesting. Buurgemeente Beersel, die ook een stuk grond
kreeg, heeft al geruime tijd geleden het goede voorbeeld gegeven. In Linkebeek duurt het traditiegetrouw altijd wat langer.
Huisvuil
Op het vlak van huisvuilpolitiek doet Linkebeek het dan weer
alsmaar beter. Tijdens de vorige legislatuur is de gemeente
overgeschakeld van het systeem van ‘verloren verpakking’ naar
het systeem van ‘de vervuiler betaalt’. Die nieuwe aanpak
vertaalt zich langzaamaan in een vermindering van de afvalberg. In 2003 werd in Linkebeek in totaal per inwoner 412 kg
afval opgehaald, minder dan het Vlaams-Brabantse gemiddelde
(463 kg). Wat betreft de hoeveelheid restafval is er wel nog
werk aan de winkel. In 2003 was elke Linkebekenaar goed voor
221 kg restafval, bijna 70 kg meer dan het provinciale gemiddelde (154 kg). Maar het gaat de goede kant uit, want in 2004
was die restafvalberg in Linkebeek al geslonken tot 169 kg per
inwoner.

De samenleving van vandaag zit boordevol diversiteit, vol
verschillen. Je komt het overal tegen: op straat, in de klas, op
het werk, in het ziekenhuis. Overal zijn er mensen met een
verschillende huidskleur of van vreemde oorsprong, met een
andere levensstijl, levensbeschouwing of taal. Diversiteit maakt
deel uit van onze moderne samenleving. En of je dit nu wil of
niet, meestal word je gedwongen om op een of andere manier
met deze diversiteit om te gaan. Je kan de verschillen nu
eenmaal niet wegdenken of negeren. Onze school speelt in dit
leren omgaan met ‘anderen’ een sleutelrol voor de kinderen.
In dit kader werkte de school een project uit rond Senegal,
omdat we daar een plaatselijke school steunen. Het werd een
dag vol workshops over Afrika. Meer foto’s en info op onze
schoolsite: www.gbsdeschakel.be
Ivan Coeckelbergh

Klaartje Van Rompaey
Bronnen:

- http://www.vlaamsbrabant.be/cijfers
- http://www.binnenland.vlaanderen.be/publicaties/jaarbeeld2004.htm
- http://aps.vlaanderen.be/statistiek/Frameset_database.htm
- http://statbel.fgov.be/
- http://www.lokalestatistieken.be
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08 aan de politieke pols

Uit goede bron
Kerktrap
De werken aan de grote kerktrap naar de
Kasteelstraat moesten noodgedwongen
van november tot eind februari worden
uitgesteld omwille van een gescheurde
steunmuur tussen de trap en een
privéwoning in de Kerkstraat. Daar waren
uitbreidingswerken aan de gang. De
aannemer, die ook de werken aan de
Honderdjarige Trap en het Pastorijpaadje
uitvoerde, zou voor deze belangrijke
vertraging geen ﬁnanciële schade opeisen.
Elektronische identiteitskaart
Bijna 1200 Linkebekenaren beschikken op
dit ogenblik al over de nieuwe identiteitskaart. Wekelijks komen enkele tientallen
inwoners aan de beurt. De nieuwe kaart is
even groot als een bankkaart en bevat
naast de vroegere gegevens ook een
microchip. Bij deze kaart hoort dus ook
een geheime code waarmee men zijn
identiteit voortaan ook op het internet
kan bewijzen of zijn elektronische handtekening kan plaatsen.
Wie zo snel mogelijk over de nieuwe
identiteitskaart wil beschikken, kan zich
spontaan bij de daarvoor aangestelde
ambtenaar op het gemeentehuis aanbieden. Breng uw huidige kaart mee, een
recente foto en het nodige geld. Enkele
weken later krijgt u het bericht dat de
nieuwe kaart klaarligt.

De Honderdjarige trap.
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Kleindal
Zoals verwacht heeft de Limburgse veeteler, wiens aanvraag voor een milieuvergunning in het Kleindal vorig jaar werd
afgewezen, zijn plannen aangepast en een
nieuwe vergunning aangevraagd. Die werd
half februari op het perceel aangeplakt.
Belanghebbenden krijgen 60 dagen de tijd
om bezwaar aan te tekenen tegen het
project. Deze keer kan dat nog enkel bij de
Raad van State en dit uitsluitend op basis
van procedurefouten. Na de toekenning
van de milieuvergunning moet dan logischerwijze een bouwaanvraag volgen.
Rondpunt Molenstraat
De rotonde op het kruispunt van de
Alsembergsesteenweg en de Molenstraat
had er al geruime tijd moeten liggen, maar
problemen met het aanbestedingsdossier
hebben in 2004 de uitvoering zodanig
vertraagd dat pas vorige maand het
dossier opnieuw aan de provincieraad werd
voorgelegd. Volgens de bevoegde gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant
moeten we ervan uitgaan dat ‘in geval van
stipte naleving van de planning de werken
juist voor of na het bouwverlof van start
kunnen gaan’. Hopen maar dat de provincie er eindelijk in slaagt om dat dossier af
te ronden, zodat dit gevaarlijke kruispunt
kan worden weggewerkt.

Mobistar
Mobistar deed opnieuw een aanvraag voor
de oprichting van een nieuwe telecommunicatiepost langs de spoorweg Brussel–
Halle ter hoogte van de Alsembergsesteenweg. Aan de overkant kreeg dezelfde
maatschappij vijf jaar geleden, na heel
wat protest uit diverse hoeken, al een
toelating voor de plaatsing van een GSMmast met bijhorende technische cabines.
Deze keer leverde het openbaar onderzoek
in januari één gemeenschappelijk bezwaar,
ondertekend door 32 personen, en drie
individuele bezwaarschriften op. De
installatie zou op privé-eigendom komen.
Wijkcomité Holleken
Rond de VZW-ASBL Wijkcomité-Holleken,
met onder meer Jacques Grégoire als één
van de drijvende krachten, was het de
voorbije jaren opmerkelijk stil geworden.
Nu vernemen we dat de VZW ofﬁcieel
ontbonden werd.
Elektriciteitspanne
De werken aan de Hollebeekstraat waren
amper enkele weken aan de gang of het
was al bingo. Een graafmachine raakte in
de vroege namiddag een hoogspanningskabel en het grootste deel van Linkebeek
en delen van Rode en Alsemberg (onder
meer De Meent) zaten een paar uren
zonder stroom. In enkele straten duurde
de hinder zelfs tot ‘s avonds laat.
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KAV
Burgemeester
Een tijdje geleden werd in dit sjoenke de vraag al gesteld of
burgemeester Van Eyken nog een rol zou spelen in de aanloop
naar de komende gemeenteraadsverkiezingen. Eind februari was
nog niet duidelijk wanneer, maar hij heeft intussen bevestigd
dat hij ontslag zal nemen als burgemeester om zich ofﬁcieel in
Tervuren te vestigen. Na zijn echtscheiding woonde hij op
verschillende adressen in onze gemeente, maar stilaan waren er
steeds meer aanwijzingen dat hij met zijn nieuwe gezin in
Grimbergen en nadien in Tervuren woonde. De gemeenteraadsleden van LK2000 hadden hem hieromtrent al eens mondeling aan
de tand gevoeld en ze voelden zich uiteindelijk genoodzaakt om
midden 2004 deze gang van zaken aan te klagen bij de gouverneur en de bestendige deputatie. De klacht werd op zeer summiere wijze door ambtenaren van binnenlandse zaken behandeld
en hun conclusie was dat hij in Linkebeek over een appartement
(dat slechts door één persoon mocht worden betrokken) beschikte, waarin alles aanwezig was om te wonen. Daarmee was
de kans op een communautaire rel van de baan. Intussen waren
er ook geruchten dat hij in eigen rangen meer en meer kritiek
kreeg omwille van deze dubieuze situatie.
Van Eyken, afkomstig uit het Mechelse Bonheiden, studeerde in
de jaren ‘70 in Brussel en behaalde een licentiaatsdiploma
Germaanse talen aan de ULB. Kort nadien kwam hij in Linkebeek
wonen, toen hij trouwde met de dochter van een toenmalig FDFgemeenteraadslid. In 1982 verscheen hij voor de eerste keer op
de Lijst van de burgemeester en hij werd met amper 128 stemmen door de meerderheid onmiddellijk tot derde schepen
verkozen. Binnen deze lijst was hij als het ware een soort witte
merel die goed Nederlands sprak en dus wel in ‘het systeem’
gebruikt kon worden. Zes jaar later, in 1988, klom hij op tot
tweede schepen, nadat hij op de derde plaats 262 stemmen had
binnengehaald. Maar begin 1989 overleed onverwacht burgemeester Thiery, die werd opgevolgd door zijn jarenlange medestander Liètar. Aangezien die geen politieke ambities meer had,
gaf hij een jaar voor de verkiezingen van 1994 de burgemeesterssjerp door aan Van Eyken. Deze voert in oktober 1994 de
lijst aan en blijft met 758 stemmen burgemeester.
Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in 1995 werd hij
als burgemeester van een faciliteitengemeente en als Nederlandssprekende door het FDF als lijsttrekker naar voor geschoven op de lijst Union des Francophones. Het succes was niet
overweldigend, maar hij mocht toch op 13 juni 1995 als enige
Franstalige verkozene de eed aﬂeggen als Vlaams volksvertegenwoordiger, een mandaat dat hij intussen al twee keer verlengde en verder mag uitoefenen, omdat hij binnen het Vlaamse
gewest blijft wonen.
Toen hij in Linkebeek bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
in 2000 met een mooie score van 950 stemmen opnieuw werd
verkozen, had hij al af te rekenen met de problemen die uiteindelijk tot dit ontslag zouden leiden.

Het resultaat van de KAV-workshop Stone-Art mag er zijn.

De KAV-deelneemsters aan de namiddagcursus Hoeden Maken.

De KAV-deelneemsters aan de avondcursus Hoeden Maken.

KAV en KWB Linkebeek hebben het genoegen u en uw familie en
vrienden uit te nodigen op de jaarlijkse Pensenkermis in ’t
Gildenhuis, Kerkstraat in Linkebeek.
Zaterdag 18 maart 2006 vanaf 18u.
Zondag 19 maart 2006 van 11u30 tot 15u.
Familiale sfeer en democratische prijzen en een puike tombola.
Iedereen van harte welkom!
Woensdag 19 april om 19u30 in de Moelie: ‘Karakters onder de
loep’.
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Linkebeek, vroeger en nu
De wijken Nering en Put (2)
De Fliereﬂuiters
Eigenlijk is een flierefluiter een nietsnut, maar de Flierefluiters gebruikten hun naam in de betekenis
van ‘onbezorgde kerels’ en ‘blazers op vlierenhout’. Wie ooit een optreden van de Flierefluiters heeft
gezien, zal het nooit vergeten. Een korps van gedistingeerde, in ‘t zwart uitgedoste mannen, met hoge
buishoed en een slipjas. Alles volgens de etiquette. En dan de muziek! Een wemeling van zeurigsnerpende geluiden omdat ze zongen in een mirliton, een ‘zeurfluitje’. Ze bespeelden een gamma van
instrumenten die echt leken, maar in werkelijkheid bestonden uit kunstig gewrongen en gesneden vliertakken. De meeste ‘muzikanten’ waren immers houtbewerkers...
Toine Deneyer schetste in 1956 de geschiedenis van De Flieterﬂuiters. Ik citeer hem
hieronder vrij letterlijk, met mijn excuses
voor het rare en verouderde taalgebruik. Tussen de haakjes in de tekst geef ik wat
aanvullingen.
Toine Deneyer:
“In het begin van haar bestaan was het
een spaarmaatschappij onder dezelfde
naam, lokaal bij Henri Peeters en later Pol
Deleux. Er zijn spaarboekjes van 1926.
Stichters: Jef Testaert, Pierre Mommaert,
Henri Peeters en Deneyer. Voor de oorlog
in het jaar 1935 werd het een muziekmaatschappij op initiatief van Gust Chantrain
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en Jan Deneyer, die na een avondmaal
begonnen te blazen op de kofﬁepot en te
trommelen op een pan. Toen kwam de
vraag waarom zij geen “ﬂierenhout” met
ﬂuitjes zouden maken en muziek zouden
spelen. Er was een eerste uitstap met de
leden van het bestuur: Henri Peeters
(voorzitter), Pierre Mommaert en Henri
Ryckaert. De batterij was samengesteld
met kleine en grote trommels uit triplex in
plaats van ezelsvel. Na de oorlog in 1945
was (?) Chantrain voorzitter, A. Deneyer
secretaris en P. Deleux kasmeester. Er
waren menige serenades aan soldaten die
teruggekomen waren uit kampen in Duitsland: de gebroeders Arsène en Lucien

Vanden Berghe, Frans Van Calster, (André
Vandeneck), Jan Day en (?) Surkeyn. De
muziekmeester was toen Pol Deleux.
We namen deel aan vele feesten.
a) Het feest van de bevrijding op de
gemeenteplaats (augustus 1945). Daar
hebben wij een overgroot succes behaald.
b) De stoeten van de jaarlijkse kermissen
in de “Put” en de braderijen.
c) Inhuldiging van “Churchill” met Franz
Delmdt (?) in de rol van Churchill.
d) verkiezing van “Miss Put”, Madeleine
(Quisquater) de meid van Pol Theunissen,
die later het liefje is geworden van een
notabele burger.
e) Ons eerste bal speelden we in de zaal
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KBG blaast vijftig kaarsjes uit

van “Londers” met de ﬂiereﬂuiters en de accordeonist Jaak
Houillez onder leiding van muziekmeester Robert Vanden
Berghe, verkleed als Mozart. Voor het bal hadden wij verschillende repetities bij Pol Deleux met leraars als Philippe Bellemont en Jules Strop (Buntinx), de trommelaar. Op het bal werd
ons een vaandeltje geschonken door de heer en mevrouw Van
den Broeck: de tekens en de noten staan er verkeerd op. Onze
muziekmeester is zeer streng: voor de uitvoering verwittigt hij
de muzikanten en zegt: wie niet op tijd kan ophouden, moet
twee maten op voorhand zwijgen...!
f) Jaarlijks met halfvasten geven wij bij Londers een gemaskerd
bal met veel prijzen. Dit is een groot succes en verschillende
groepen komen van de omliggende gemeenten: Ukkel, Beersel,
Drogenbos enz.
g) Wij hebben ook deel genomen aan het carnaval in Halle.
h) Serenades bij de jubelfeesten van Louis en Wajnke Vanschepdaal(-Fieremans ), Mathieu (en Marie Thérèse) Deneyer(-Decock), L(?). Charlier of Chevalier, Sjoinke Vanderlinden (-Mertens) (en Mathilde “Ploimes”)
i) Telkens verlenen wij onze hulp en medewerking aan de
feesten van de gemeente voor de scholen enz.
op dat ogenblik is Pol Deleux “Tamboer Major” en Jan Swalens
“Toscanini” “muziekmeester.”
De teloorgang
Het laatste hoogtepunt van De Fliereﬂuiters was het optreden
op de wereldtentoonstelling in oktober 1958. Nadien taande het
enthousiame. Er stierven (Pol Deleux in 1962) of verhuisden
leden. Sommigen kwamen nog enkel voor het vertier op kosten
van mecenassen als Pitje Vanhandenhove. Toen ook zij het
lieten afweten, ging het steil bergaf. Er kwamen problemen met
de kasmeester in 1964. Het kasboek vermeldt hierna geen
activiteiten meer.
Op 5 september 1969 werd de maatschappij ofﬁcieel opgeheven
door de aanwezige leden: Omer Drien, Frans en Albert Dumoulin, Frans en Eugène Ackx, Edouard Dubois, Frans Slachmuylders,
René Buntinx, Pierre Sermon, Felix Heymans, Jean en Antoine
Deneyer, Joseph Boon, Emiel Aelterman en Pierre Hannaert .

KBG bestaat vijftig jaar en dat wordt uitbundig gevierd op 19
april in het Sportpaleis van Antwerpen met optredens van een
hele resem artiesten. Gunther Neefs, Barbara Dex, Della Bosiers,
Lize Marke, Jo Lemaire, Johan Verminnen en Connie Neefs
treden op en worden begeleid door het orkest onder leiding van
Dirk Peeters.
Op 9 mei is er een bedevaart naar Halle met een plechtige
eucharistieviering, voorgegaan door onze proost Guido Van
Fraechem. Het geheel wordt opgeluisterd door KBG-koren. In de
namiddag is er een massale jubileumviering in ’t Vondel met
dansers en allerlei KBG-koren. Op 15 september volgt er nog een
groot zangfeest in Oostende als afsluiter van het jubileumjaar.
In onze afdeling vieren wij op 28 maart carnaval. Voor de
animatie kunnen wij altijd rekenen op Jacq, zij maakt er altijd
een plezante boel van (ne mens vraagt zich af waar ze ’t blijft
halen). Voor onze crea-werking willen wij de moderne toer op.
Vilten is in en daarom willen ook wij die techniek onder de knie
krijgen. Nadat KAV-leden een vilten hoed maakten, willen wij
een zachte, kleurrijke warme sjaal maken. Later willen wij een
quiltje maken in patchwork. We gebruiken hiervoor het dronkemanspadpatroon.
Tussendoor werken we aan een bedsprei met gebreide vierkantjes met allerlei leuke en vrolijke kleuren. Het resultaat van al
deze creativiteit zal dan tentoongesteld worden op onze jaarlijkse tentoonstelling van 8 oktober 2006.
Wij zijn elke eerste en derde dinsdag van de maand creatief
bezig en iedereen die op deze manier kennis wil maken met
onze bond is welkom.
Nog een oproep: restjes breiwol, katoenen stofjes en ander
knutselmateriaal zijn altijd welkom. Hiervoor kan je Julia
contacteren: 02 380 83 85
Julia

KWB-nieuws
Het Argentadiner van de KWB zit erop. In januari zijn de leden
met een zeventiental gaan bowlen. Met succes, want de vereniging wil het nog eens overdoen. De namiddagwandeling in
Grimbergen is niet doorgegaan bij gebrek aan interesse. Er
waren maar tien inschrijvingen.
De KWB - samen met de KAV - nodigt u graag uit op de jaarlijkse Pensenkermis op 18 en 19 maart. Zie ook pagina 9.

A. Geysels
Met dank aan Frans Sermon (+), Maria Houillez-Van Lauwe(+),
Laurent Backx (+), Maria Slachmuylders-Bosmans (+), Wis
Demol; en vooral Jeaninne en René Sermon-Rombaut die de vlag
en enkele documenten toevertrouwden aan het Linkebeeks
Archief.
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Teek-it-Iezie
Naar de top met pijnlijke vingers
We schreven ons in voor een dagje
muurklimmen in Braine-l’Alleud met de vereniging Teek-it-iezie.
Het enige dat je nodig hebt voor deze sport is een beetje lef en
wat gezond verstand. En een klimgordel en touw, uiteraard. We
kregen ter plaatse uitleg over hoe alles in zijn werk gaat. Met
handen en voeten moet je tegen een wand omhoog klauteren.
Een klimpartner aan de andere kant van het touw zorgt voor je
veiligheid. De kleinsten konden zich als eerste aan hun beklimming wagen op de kabouterwand. Voor de ‘groten’ was er een
echte klimwand. De moeilijkheidsgraad bij klimmen wordt
uitgedrukt in cijfers en in kleuren. Het komt erop neer steeds
dezelfde kleur te volgen en zo het parkoers tot boven af te
leggen, terwijl je klimpartner steeds het touw aanhaalt waaraan

Muriel Sarkany in volle actie.

je bevestigd bent. Dit touw verhindert dat je bij een val de
grond zou raken. Het niveau drie is het makkelijkst, acht het
moeilijkst. Elk niveau is nog eens met letters onderverdeeld. Zo
heb je bijvoorbeeld 5a, 5b, 5c. We hebben verschillende wanden
beklommen: rechte, schuine en zelfs overhangende. Grote
handgrepen, kleine handgrepen en zelfs de kleinste oneffenheid
helpen je om de wand te overwinnen. Na een tijdje begonnen
de spieren moe te worden en kregen we de vingers niet meer
geklemd.
Conclusie: zeker een leuke sport waarbij je steeds moeilijkere
parkoeren kan aﬂeggen als je de techniek onder controle krijgt.
Nu besef ik hoe zwaar het moet zijn als je urenlang een rots
beklimt. Al bij al was het een leuke ervaring voor groot en klein,
waarvan je de dag erna nog kan nagenieten dankzij de spierpijn.
Een fervent Teek-it-ieziefan,
Bert
The Mission: een missie vol mysterie
Voor de tweede keer op rij namen Carine, Els, Kristel, Serge,
Fabien, Roel, Yves en Werner deel aan The Mission, een mysterieuze dropping vol mysterie en spanning. Het spel start al
ergens in november, want dan starten de inschrijvingen via de
webstek www.themission.be. Het is al een uitdaging om ingeschreven te geraken. Op amper elf uur tijd was de hele dropping
volgeboekt, goed voor tachtig groepen met telkens zes tot
twaalf deelnemers.
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Na de inschrijving kregen we wekenlang regelmatig hints
doorgestuurd via e-mail, post en sms. Met de hulp van deze
hints moesten we raadsels op de website oplossen. Zo kwamen
we na maanden denk- en puzzelwerk de uiteindelijke verzamelplaats en het tijdstip te weten. Die waren dit jaar Glabbeek en
4 februari. De raadsels stonden allemaal in het teken van
veldslagen, oorlogen en legerkorpsen. We waren dan ook aangenaam verrast om in het voormalige militaire domein van Glabbeek door een groep militairen verwelkomd te worden. De soldaten waren tot in de puntjes uitgedost in de uniformen uit de
Tweede Wereldoorlog. Ook de passende legervoertuigen en
pantsers waren erbij. De spanning begon snel te stijgen. Wat
zouden we die nacht nog allemaal meemaken? Het antwoord
liet niet lang op zich wachten.

Rond 21 uur vertrokken we per bus naar een nog ongekende
dropplaats. Daar kregen we een enveloppe met een marsplan,
stafkaarten, raadsels, noodnummers, ﬂuolinten, en zo meer.
Het zou nog een lange en vermoeiende nacht worden, werd
duidelijk. We moesten met behulp van een kompas onze weg
zien te vinden door de velden, tussen de boomgaarden, door de
bossen, over de beekjes, door de modder. Pas om 4 uur ’s ochtends bereikten we moe maar voldaan de aankomstplaats.
We hadden er een zeven uur durende tocht opzitten van ongeveer dertig kilometer. Er bleek immers een foutje in ons tochtplan te staan. Hoe korter we bij ons doel kwamen, hoe trager
het stappen ging en hoe meer de voeten als lood begonnen aan
te voelen. Iedereen was uitgeput. We moesten zelfs iemand
letterlijk binnen dragen omdat hij niet meer op zijn benen kon
staan van de vermoeidheid en van de pijn. Na een lekkere soep
en een stevige hotdog reden we huiswaarts en konden we
genieten van een welverdiende rust. Al was die niet lang, omdat
we ons hadden opgegeven om op de haantjeskermis van de
Chiro een handje mee te helpen. The Mission is echt een zeer
leuk spel. Het wordt volledig opgezet door oud Chiro- en
Scoutsleiders. Zij werken in de grootste anonimiteit. Je komt
gedurende het volledige spel nooit rechtstreeks in contact met
de eigenlijke denkers achter de schermen. Interesse om ooit
mee te doen, één adres: www.themission.be
Carine, Els, Kristel, Serge, Fabien, Roel, Yves en Werner
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Judonieuws
Op 27 en 28 januari hielden wij onze zevende Kaas-en Wijnavond. Wij danken iedereen die aanwezig was. Het was werkelijk
een overweldigend succes.

plaats in ‘t Schoolke op ‘t Holleken. Ondertussen gaan we ons
best doen en oefenen zodat onze ledematen klaar zijn om de
lente en de zomer met open armen in ontvangst te nemen. Het
weerzien in ‘t Schoolke zal heel mooi worden.
Pluk de zon en kom met een glimlach!

Zoals ieder jaar hadden wij weer een originele prijsvraag bedacht: Wat was het totale gewicht van de kaas die vorig jaar
geconsumeerd werd? De oplossing diende in gram opgegeven te
worden. Voor velen onder u was het een hele karwei om te
becijferen wat de oplossing kon zijn.
Hier volgen de resultaten. Dirk Vankelegom was er het dichtste
bij: op 20 gram na raadde (of beredeneerde) hij de juiste
uitslag. Die was 41518 gram. Hij won daarmee een industriële
stofzuiger. Jan Otten was er met een ultieme poging 136 gram
van verwijderd en won daarmee de gouden penning van de stad
Brussel (voor iemand die geboren is in het hartje van Brussel
voorwaar een mooie herinnering). De prijs van 2 hoofdkussens
ging naar de familie De Bruyn uit Beersel en de 4de prijs, een
bordenset, naar Luc Wauters. Zij zaten er respectievelijk 211 en
218 gram naast. De 5de prijs was één hoofdkussen en ging naar
Peter Aelvoet (420 gram), terwijl de 6de prijs naar Carlo Otten
ging. Hij ontving een tuinset.
Voor de vooruitzienden onder jullie: de volgende editie vindt
plaats op 26 en 27 januari 2007. Noteer het alvast in uw agenda.
In de volgende editie van sjoenke vertelt Vital hoe het onze
club verging op de Vlaams-Brabantse kampioenschappen, waar
de club eind februari aan deelnam.
Johan De Sauter

Ziekenzorg droomt van de lente
Na een lange winterpauze willen de leden en de medewerkers
van Ziekenzorg weer actief deelnemen aan het leven in Linkebeek. Velen onder ons zijn zo een lange winter niet meer
gewoon. Na verschillende sneeuwvlagen, regenbuien en vooral
ook heftige wind hoopt iedereen dat we stilaan van dat barre
winterweer af zijn.
Uit ondervinding weten we dat de winter nog helemaal niet
gedaan moet zijn en dat hij ons nog op verschillende manieren
kan verrassen! Denken we maar aan vorig jaar: toen hebben we
in maart nog sneeuwmannen kunnen maken en was de winterpret heel tof voor de kinderen. Voor de volwassenen kwam de
sneeuw met al de ongemakjes van dien, zoals stoepen vrij
maken, oppassen om niet te vallen, zeer attent zijn als we met
de auto moeten rijden, enz… Niet altijd een makkie! Vooral
voor oudere mensen is een winter zoals we hem dit jaar kennen
niet aangenaam. Hij blijft duren en het zonnetje, waarnaar ze
zo smachten, is maar zelden te zien.

Christelle

Nieuws van het LAN
“Linkebeek gaat achteruit als
toeristische trekpleister”
In het vorige sjoenke las ik: Linkebeek, Kleine Groene Parel.
Automatisch dacht ik aan de benaming Brabantse Parel, vermoedelijk uitgedacht door A. Cosyn rond 1900 en overgenomen
door vele toeristische bladen. De VVV-Linkebeek bracht in 1958
een brochure uit onder deze titel. Onlangs vernam ik echter dat
de toeristische sector Grimbergen had uitgekozen tot ‘Parel van
Vlaams-Brabant’! Van Linkebeek is er dus geen sprake meer. Hoe
is het zover kunnen komen?
In 1970 werd de Toeristische Federatie van België opgesplitst in
provincies en gewesten. Daarbij werd Linkebeek ondergebracht
in de Gewestelijke VVV Zuid-West-Brabant, waartoe de gebieden
Zenne & Zoniën en Pajottenland behoren. Vermits de VVVLinkebeek niet meer bestond, werd het LAN als werkend lid
opgenomen. Vandaar dat wij gemotiveerd waren om de brochure
‘Linkebeek, wandelingen en beknopte geschiedenis’ uit te
brengen. Onze aanpak viel zo in de smaak dat wij verzocht
werden enkele wandelingen in de streek uit te werken. Het
werden er zes, waaronder twee die over het Linkebeeks grondgebied gingen: de Driehoevenwandeling en de Linkebeekwandeling. Het project werd geﬁnancierd door de Toeristische Federatie van Brabant en in 1975 uitgevoerd door de vroegere
Randfederatie Halle, met toestemming van het toenmalig
schepencollege. Burgemeester Vander Wee was aanwezig bij de
inhuldiging in 1976.
In 1977 kwam er een nieuw schepencollege en werden de
borden op Linkebeeks grondgebied verwijderd door het gemeentepersoneel. De Toeristische Federatie was woedend en wou
niets meer te maken hebben met Linkebeek. Het LAN verloor
zijn status als werkend lid van de gewestelijke VVV. Sindsdien is
Linkebeek sterk achteruit gegaan als toeristische trekpleister.
Het is zelfs zo dat een groep die hier op zondagnamiddag komt
wandelen geen aangepaste drankgelegenheid meer open vindt.
Dit is een teken aan de wand: ook de plaatselijke horeca is het
slachtoffer van die spijtige vergissingen uit 1977.
Wij hopen dat de huidige en toekomstige gemeentebesturen
zullen leren uit het verleden. Het wegnemen van de overzichtsplaat van de Wijnborrewandeling is alvast opnieuw een stap in
de verkeerde richting.
A. Geysels

Maar we zijn allemaal optimisten en we kijken ernaar uit om
onder de mensen te komen. Op 7 mei vindt onze bijeenkomst
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HUGO CASAER
DIEP IN AFRIKA
VR 17-03
FOTOTENTOONSTELLING
De mozaïek van volkeren die het zuiden van Ethiopië bewoont,
kent in al zijn eenvoud een zeer rijke cultuur, die van volk tot
volk sterk kan verschillen. Mannen en vrouwen geven graag
uiting aan hun drang om lichamelijk aantrekkelijk te zijn. Het
doorboren van lichaamsdelen komt zeer veel voor bij vrouwen. Zij
brengen terracottaschijven aan in hun doorsneden onderlip of in
hun doorboorde oorlellen. Bij sommige volkeren is een nagelvormig metalen sieraad aangebracht onder de onderlip door de kin.
Mannen beschilderen hun lichaam vaak met typische motieven.

COMPAGNIE KAIET!
TOUR DE FORCE, ODE AAN DE
FLANDRIENS
‘T VETKOT IN LENNIK
22, 23, 24, 25, 26, 29, 30-06 /
1, 2-07
Tour de Force is de nieuwste voorstelling van Compagnie KAiET!
Het is een muzikale vertelling waarbij Geert Hautekiet alle
rollen op zich neemt, alle liedjes zingt, alle muziekinstrumenten bespeelt en ook nog eens het decor en de techniek regelt.
Hij sleurt je vrolijk mee in een verhaal vol ambities en span-

ning, tijdens de Tour de France van 1948, een van de zwaarste
ooit, met Gino Bartali als onklopbare winnaar en Briek Schotte
als verrassende tweede. In de marge speelt zich een tragedie af
met in de hoofdrol een ﬁetsende bakkerszoon en een dorp dat
verdeeld raakt door spanning en jaloezie.
Het unieke theaterproject vindt plaats in de gemeentelijke
werkplaats, ’t Vetkot, in Lennik. Het publiek zit er midden in
het decor, tussen de caravans van het gezelschap.
Het zijn ook de mannen die een haartooi uit opgedroogde klei
dragen. Oorbellen, armbanden en halskettingen zijn populaire
esthetische ornamenten. Zelfs de littekens die mannen en vrouwen op hun lichaam laten aanbrengen (een soort ultieme tatoeage) worden als mooi ervaren: lichamelijke schoonheid verkregen
door pijn.
Het best bewaarde geheim van Afrika
“Ethiopia is the dark side of the moon, get
there before it’s brought to light.” (Opschrift in de luchthaven van
Addis Abeba)
De foto’s werden gemaakt door Hugo Casaer tijdens een exploratiereis, georganiseerd door Vreemde Continenten, in samenwerking met Discovery Expeditions, tijdens de paasvakantie van
2002.
Vernissage: vrijdag 17 maart, 20u tot 22u – de Moelie
zaterdag 18 en zondag 19 maart, 14u tot 18u - de Moelie
SJOENKE I jaargang 46, nr 274 maart 2006

Tour de Force wordt georganiseerd door de cultuur- en gemeenschapscentra en gemeentelijke cultuurdiensten uit de regio,
i.s.m. Bruegel06 en met de steun van de gemeente Lennik, de
provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.
Meer info over Tour de Force vind je vanaf 1 maart in alle cultuuren gemeenschapscentra in de regio of op www.applaus.be.
De ticketverkoop start op 1 maart 2006.
Algemeen infonummer: 02 582 44 33.
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RANDACADEMIE
APERITIEFCONCERT
ZO 23-04
MUZIEK - KLASSIEK
Op 23 april organiseert de Moelie een aperitiefconcert in
samenwerking met het Sint-Ceciliakoor, onder leiding van Eric
Kirsch, en de klas ‘Samenspel’ van de Orfeusacademie, onder
leiding van Ludwine Beuckels. Het koor en het orkest brengen
apart een aantal stukken en eindigen traditiegetrouw met een
gezamenlijk werk. Het programma ligt nog niet deﬁnitief vast,
maar gezien het grote succes van het concert in april 2005,
belooft het weer een schitterend optreden te worden.
Na het concert wordt u een gratis aperitief aangeboden.

11u – de Moelie
tickets: 7 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo)

LES TRUTTES
10 JAAR LES TRUTTES
25 JAAR DE MOELIE
VR 28-04
MUZIEK - VOLKSBAL
In 1996 viel voor het eerst de naam… ‘Les Truttes’. Zij kwamen
vermomd als een doodgewone coverband. Niemand was echt
goed voorbereid op die overrompelende disco-invasie. Het
onschuldige publiek verwachtte een doordeweeks optreden van
een groep die een paar oude hits speelt.
Maar nietsvermoedend en weerloos werd het overgeleverd aan
een overdonderende show!

This is not a band, this is an experience!
Les Truttes zijn méér dan een coverband. Veel meer. Van bij hun
ontstaan ligt de nadruk evenzeer op decor en kostumering, het
visuele en het theatrale, als op de muziek en de ambiance. Les
Truttes brengen een show, een verhaal.
Naast het spelen van bekende liedjes, projecteren zij ook
herkenbare, sterke beelden om tot een nieuw origineel geheel
te komen. De groepsleden zetten elk met hun attitude, humor
en zelfrelativering, een herkenbaar personage neer.
De jubileumshow van 2006 zal de bevestiging en het hoogtepunt zijn van hun nu al roemruchte carrière.
Het optreden van Les Truttes kadert in de viering rond 25 jaar
Moelie en wordt gevolgd door een volksbal.
Mensen die het iets rustiger willen houden, kunnen terecht in
de BODEGA in het café van de Moelie waar een live-pianist zorgt
voor de nodige sfeer.
Ter gelegenheid van 25 jaar de Moelie ontvang je bij aankoop
van een toegangsticket 2 gratis drankbonnetjes (te verkrijgen
aan de kassa).
20u – de Moelie
tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), gratis (-12j)
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NIEUWS VAN HET JEUGDFRONT
JeuLink en Chiro Sjoen hebben het initiatief genomen om
jeugdhuis Peter Pan, waar al even geen jeugdactiviteiten meer
plaatsvonden, nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat
alle jongeren en jeugdbewegingen van Linkebeek elkaar hier
kunnen ontmoeten. Een eerste vergadering met verantwoordelijken van Peter Pan en de gemeente heeft alvast plaatsgevonden. Op 25 maart tapt JeuLink de eerste pintjes in Peter Pan.
Allen daarheen!
Een week eerder, op zaterdag 18 maart, organiseert JeuLink
opnieuw een kickertornooi in het café van de Moelie (start
20u). Deelnemen kost 5 euro per ‘koppel’. Kickeraars en liefhebbers, schrijf dus snel deze datum in je agenda!

Chiro Sjoen
Op zaterdag 11 maart is iedereen welkom in ‘t Schoolke voor de
Fataalfuif van Chiro Sjoen. Happy Hour om 21u. Tot dan!

Enthousiaste dansfreakz op vrij
podium
Benieuwd naar lokaal jong danstalent? Daarvoor moest je op
zaterdag 4 februari in de Moelie zijn! Die dag vond de tweede
editie van het vrij podium ‘Dansfreakz’ plaats.
Vijftien groepen of individuen, in totaal 31 kinderen en jongeren, hadden wekenlang geoefend om in één dansnummer het
beste van zichzelf te geven.
Verspreid over drie leeftijdscategorieën dongen ze allemaal naar
de winnaarstitel. Om 13u30 verklaarde presentatrice Els Minner
- die tussen de verschillende categorieën ook nog meedanste
met studio@etude - de wedstrijd voor geopend. De deelnemers
van de jongste leeftijdscategorie, van 6 tot 9 jaar, mochten
eerst het podium op. Tip top en Lobo veroverden alvast de
harten van het talrijke publiek. In de leeftijdscategorie van 10
tot 14 jaar waren elf groepen of individuen ingeschreven. Onder
hen ook een volledige jongensgroep - ‘the Boys’ -, vier jongens
die toffe breakdance en hip hop kunstjes brachten. Heel tof,
maar helaas zijn ze niet in de prijzen gevallen!

Tussen de deelnemers door bracht studio@etude twee korte,
mooie choreograﬁeën van Tinne Van der Meer. De deelneemsters
van de oudste leeftijdscategorie werden het langst op de proef
gesteld en sloten de wedstrijd af.
Na de optredens van alle kandidaten brachten twee groepen van
dansschool Pirouette een dansact: eerst kwam de groep hedendaagse dans aan bod met ‘Spiegeltje, spiegeltje’, waarna de
danseressen van de afdeling funk vanuit de zaal het podium
beklommen voor de ‘French Can Can’.
Hierna was het pauze en beraadslaagde de jury over de winnaars
per categorie. Ook de stemmen van het publiek werden geteld
en mee verrekend in het eindresultaat. En het was niet gemakkelijk voor de jury! Uiteindelijk gingen Tip top in de eerste
categorie, Gaëlle in de tweede categorie en Sarah & Dorien in
de derde categorie als gelukkige winnaars naar huis. De Linky
Girls eindigden tevreden op een mooie derde plaats in de
tweede categorie.
Alle deelnemers kregen een polsbandje ‘dansfreakz Linkebeek’
als aandenken aan deze talentenjacht. Met een volle zaal,
gelukkige deelnemers en een tevreden organisatie was ook 2006
een geslaagde editie! De toffe reportages op Karrewiet en Ringtv zijn een mooie herinnering aan ‘dansfreakz 2006’.
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Zomerfestival Bruegel06
www.bruegel06.be

aan de hand van een interview met de kraanman. Nog een
andere bijdrage ging over de stijging van de huurprijzen in de
sociale huisvesting, de bevindingen van de verhuurmaatschappij Dijledal en reacties van bewoners van de hoogbouwwijk SintMaartensdal. De laatste gelauwerde reportage handelde over
het tekort aan middelen voor de opvang van probleemjongeren
in ‘De Wissel’, aangevuld met de visie van een jeugdrechter.

Project ‘Open’ wil bundeling van
krachten

In de zomer van 2006 herleeft Pieter Bruegel de Oude in Brussel
en de Groene Gordel. ‘Boerenbruegel’ of humanist? Stads- of
plattelandsmens? Komiek of criticus? Gelovige of religieus
afvallige? Traditionalist of pionier? De cultuurtoeristische
manifestatie Bruegel 06 nodigt je van 12 mei tot 3 september
uit de confrontatie aan te gaan met Bruegels schilderijen, aan
de hand van reproducties, zijn originele prentwerk, zijn ideeënwereld, zijn tijdsgeest, sporen tot op vandaag. Bruegel06 is een
zomerfestival met randtentoonstellingen, wandelingen, uitstappen, ﬁetstochten, lezingen, concerten, historische evocaties,
spelen,… Je kan dit alles ontdekken op verrassende stads- en
plattelandslocaties, plekken die ook zelf een uniek verhaal
vertellen.
Nu al kan je dat alles ontdekken op de nieuwe website
www.bruegel06.be
Daar vind je alle informatie over dit zomerfestival. Je vindt er
meer uitleg over de tentoonstellingen, de daguitstappen en
arrangementen, de activiteiten en evenementen, het aanbod
voor scholen, families en kinderen. En wees maar zeker: er valt
heel wat te beleven. Neem een kijkje op
www.bruegel06.be en kies zelf wat je het beste past.

Medewerker gemeenschapskranten
wint provinciale persprijs
Bart Claes, journalist van Het Nieuwsblad en medewerker van
onze gemeenschapskranten, heeft vorig jaar de persprijs van de
provincie Vlaams-Brabant in de wacht gesleept. Naast het
geldbedrag van 2.500 euro is het een erkenning van zijn journalistiek werk. De reportages waarmee hij de persprijs won,
verschenen in Het Nieuwsblad, editie Leuven-Hageland. Vooral
het stuk over de ‘Grote Brand’ van Leuven overtuigde de jury.
Naar aanleiding van de restauratie van het vredesmonument op
het Martelarenplein in Leuven haalde Bart Claes de gebeurtenissen van 1914, toen Leuven werd platgebrand, opnieuw naar
boven. Hij liet een honderdjarige getuige aan het woord die nog
levendig kon vertellen over zijn vlucht uit de stad.
De drie andere reportages gingen over ‘Leuven vanuit de hoogte’, waarbij Claes de vier grootste werven in de stad belichtte

Begin februari lanceerde Luk Van Biesen, VLD-volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid in Kraainem, het project ‘Open’.
Dat is niet alleen de naam waaronder de Vlaamse eenheidslijst
in Kraainem zal opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober, maar ook een groter project voor de zes faciliteitengemeenten. Van Biesen doet hiermee een oproep aan alle
Vlamingen, Franstaligen en anderstaligen met een open geest
om Vlaamse eenheidslijsten te maken in alle faciliteitengemeenten. Zo’n samenwerking zou moeten resulteren in meer
‘Vlaamse’ verkozenen. “We moeten zorgen dat we na de volgende gemeenteraadsverkiezingen sterk genoeg staan, anders
worden de Vlamingen in de faciliteitengemeenten nog minder
dan vandaag gehoord. Daarvoor zijn we verplicht om samen te
werken over de partijgrenzen heen, om Franstaligen en internationalen die open staan voor onze ideeën aan te trekken. ‘Open’
wil daartoe een aanzet geven. Maar er is meer. ‘Open’ is ook een
project op langere termijn. Het moet een politieke stroming
worden zoals ‘Union’ aan Franstalige kant”, zegt Van Biesen.
‘Open’ heeft vier uitgangspunten: eenheid onder de Vlamingen,
lijsten die openstaan voor anderstaligen, duidelijkheid in
bestuursvisie en representatieve lijsten. “We moeten duidelijk
maken dat de gemeenteraadsverkiezingen over een goed plaatselijk bestuur gaan en niet over het statuut van de gemeente,
wat Franstaligen soms denken”, legt Van Biesen uit.
De marketingcampagne van ‘Open’ wordt verzorgd door oude
bekende Wim Schamp. Hij heeft een eenvoudig logo ontworpen
waarbij de p van open een sleutel voorstelt. “De sleutel staat
voor openheid. De campagne van ‘Open’ zal zeer zichtbaar
gevoerd worden in alle faciliteitengemeenten. In vier talen,
zodat iedereen het verstaat. Met een kernachtige slagzin in elke
taal”, verduidelijkt Wim Schamp. Of alle Vlamingen in alle
faciliteitengemeenten al op dezelfde golﬂengte zitten, is niet
duidelijk. “De gesprekken zijn pas gestart. Er zal nog heel wat
overtuigingskracht aan te pas komen. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen het verleden opzij kunnen zetten en de noodzaak
van samenwerken inzien”, zegt Van Biesen.

SJOENKE I jaargang 46, nr 274 maart 2006

BURENGERUCHT
18

COLUMN

SINT-GENESIUS-RODE
Spoor 6
Dokter! Dokter! (familievoorstelling)
Zondag 12 maart 2006 – 15u
Tandpijn aan je dikke teen, bilgriep, pudding in je hoofd,
middenvingerloop? Dan moet je naar dokter Dieter Doe. Eindelijk een dokter waar alle kinderen met plezier naar uitkijken.
Vandaag start hij met zijn dokterspraktijk, maar zijn kabinet is
nog lang niet klaar. Toch zijn de kinderen maar al te graag
patiënt bij deze ongewone huisarts. Visuele en muzikale animatievoorstelling waaraan de jongste patiënten actief kunnen
deelnemen.
Kom naar Dokter Dieter Doe (doe, doe)
Geen zalf, geen siropen, geen pillengedoe (doe, doe)
Kom naar Dokter Dieter Doe (doe, doe)
Geen aah… geen auw… geen awoe!
Tickets: 6 euro (kassa), 5 euro (vvk), 4 euro (abo en –12j)

Yanah
Akoestisch
vrijdag 24 maart 2006 – 20u30
De 26-jarige Belgische singer-songwriter heeft het gewoon.
Yanah weet wat ze wil, kan een aardig stukje zingen en componeert goeie songs! Haar akoestische set, met songs uit haar
debuutalbum ‘The girl in the picture’ (‘04), afgewisseld met
uitgelezen covers, gaat van intiem, subtiel tot steviger werk.
Twee professionele muzikanten, Dirk Naessens (Urban Trad) en
Eric Geurts, vergezellen haar met exotische instrumenten om
voor de Keltische, Indische of Afrikaanse sfeer te zorgen. De titel
van Yanah’s melodieuze poprock cd verwijst naar Kim Phuc, het
naakte 9-jarige meisje op de wereldberoemde foto van oorlogsfotograaf Nick Ut, genomen in ‘72 na een bombardement in ZuidVietnam. De opbrengsten van de single zijn voor Phucs vredesorganisatie die kindslachtoffers van oorlogen wereldwijd helpt.
Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo en –12j).

De Sanseveria’s
Extra Belegen: volwassen, volrijp,
volmaakt!
vrijdag 21 april 2006 – 20u30

De Sanseveria’s brengen op humoristische wijze een liedjesprogramma dat balanceert op de rand van de kitsch. Hun repertoire
bestaat uit eigen versies van Nederlandstalige liedjes uit de
jaren ’50 en ’70, aangevuld met zelfgeschreven werk. Liedjes als
‘Zeg niet nee’, ‘Margrietje’ en ‘Het sprookje is uit’ zorgen voor
een nostalgische sfeer en voeren ons terug naar lang vervlogen
tijden. De originaliteit en humor van hun eigen werk maken de
show af. Gewapend met slagwerk, toets-, snaar- en blaasinstrumenten creëren ze een eigen ‘Sanseveria’ geluid. Hun show
spreekt iedereen aan, maar vooral voor de dertigers is het een
feest van herkenning!
Tickets: 10 euro (kassa), 8 euro (vvk), 6 euro (abo en –12j)
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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Moeder Wanjke
Petitfours
Zelf petitfours maken is wel een heel werk, zeker als je wat
verscheidenheid wil brengen!
Zo staat het toch in mijn kookboek. Vandaag wil ik het ‘geheim’
prijsgeven van enkele versnaperingen die in een handomdraai
bereid kunnen worden. Ze zijn plezierig om te maken, voordelig
(peperduur bij je patissier) en interessant om in huis te hebben
bij onverwacht bezoek. Ook heerlijk om een ﬁjne maaltijd met
glans af te sluiten.
Dadel-notenrotsjes
100g ontpitte dadels grof mengen met 100g gebrande* gepelde
walnoten of amandelschilfers, 75 g bloemsuiker en één niet
geklopt eiwit
Papieren vormpjes vullen met het brokkelige deeg met behulp
van 2 kofﬁelepels.
10’ bakken in een voorverwarmde oven op 180° en nog 5’ met
de oven op nul.
Marsepeinen bolletjes rollen zo groot als een knikker. Langs
beide kanten een halve okkernoot indrukken.
Fijne zonnebloempittenkoekjes met anijs
50g bruine suiker, 50g zelfrijzende bloem, 50g zonnebloempitten, 35g boter, 1 eierdooier, 3 tot 4 kofﬁelepels groene anijs**
(naar smaak). Alles mengen en, indien nodig om het deeg
soepel te maken, 1 of 2 eetlepels water of melk toevoegen.
Bakken in voorverwarmde oven op 180° in koekjesvorm uit
silicone.
Gevulde Pruimen
Gedroogde pruimen ontpitten (of reeds ontpitte pruimen). Snij
ze bijna in twee en vul met een bolletje marsepein.
Wil je nog meer van dit? Kijk dan in:
> Sjoenke januari 2005: chocolade -truffels
> Sjoenke januari 2001: nog drie soorten koekjes, de één al
lekkerder dan de andere
*Noten branden doe je in een droge koekenpan. Gebrande noten
hebben een veel ﬁjnere smaak. Steeds roeren en dan goed laten
afkoelen voor je ze bij de bereiding doet.
In plaats van dadels kan je ook gedroogde abrikozen gebruiken, niet de
héle droge, wel zacht fruit.
**Indien je niet van anijs houdt, kun je dat vervangen door 1 kofﬁelepel kaneel.

Smakelijk
Moeder Wanjke
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Patchwork

de Moelie

17

20u-22u

Hugo Casaer

Vernissage expo “Diep in Afrika”

de Moelie

18

14u-18u

Hugo Casaer

Fototentoonstelling “Diep in Afrika”

de Moelie

19

14u-18u

Hugo Casaer

Fototentoonstelling “Diep in Afrika”

de Moelie

18

9u30

Videoclub Zennevallei

Nationale videowedstrijd

de Moelie

18

18u

KAV-KWB

Pensenkermis

Gildenhuis

19

9u30

Videoclub Zennevallei

Nationale videowedstrijd

de Moelie

19

12u

KAV-KWB

Pensenkermis

Gildenhuis

21

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

23

20u

Cultuurraad

Algemene vergadering

de Moelie

Teek-it-iezie

Buggy- en/of quadtocht

Hageland

25
25

14u

Gezinsbond

Kooknamiddag voor jongeren van 6–14 jaar

de Moelie

28

14u

KBG

Carnavalviering

de Moelie

APRIL
4

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

18

13u30

KBG

Hobbyclub

de Moelie

18

20u

JeuLink

Filmavond

de Moelie

KBG

Uitstap

Sportpaleis
Antwerpen

19
19

19u30

KAV

‘Karakters onder de loep’

de Moelie

20

19u30

Quiltatelier

Patchwork

de Moelie

23

11u

St.- Ceciliakoor & Orfeusacademie

Aperitiefconcert

de Moelie

25

11u

KBG

Paasfeest

de Moelie

28

20u

Les Truttes + Volksbal

Optreden m.a.v. 25 jaar de Moelie

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

Kasteeldreef, trap naar het station.
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HUGO CASAER
DIEP IN AFRIKA
17-03 > 20u
FOTOTENTOONSTELLING
de Moelie

RANDACADEMIE
APERITEIFCONCERT
23-04 > 11u
MUZIEK - KLASSIEK
de Moelie

LES TRUTTES
10 JAAR LES TRUTTESA
28-04 > 20u
MUZIEK
de Moelie

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
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 13u30-17u
wo 9u-13u
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

