Linkebeek • jaargang 52, nr 338 • september 2012 • maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus)
Uitgave van gemeenschapscentrum de moelie en vzw ‘de Rand’

4-5
Balans van zes jaar gemeentepolitiek
Taalpolitiek als bliksemafleider
6-7
Uitgeweken Linkebekenaren
Magda Smits
10-11
Kinderhoogdag in Drogenbos
Cultuur zonder (taal)barrières

14-15
Diego Vitucci
Nederlands leren dankzij
Café Combinne
© TDW

afgiftekantoor Linkebeek 1
P 006804

SJOENKE

België - Belgique
P.B. - P.P
1630 Linkebeek
BC 3352

van de redactie
Onder het motto Nog 1 keer voluit vond op zondag 2 september
de 32e en tevens laatste editie van de klassieke Gordel plaats.
Normaal is het succes af hankelijk van de weersomstandigheden, nu ook van de goodwill van de gemeentebesturen om
de Gordel in hun gemeente te laten starten, stoppen of
passeren. Jammer om uit de houding van de bestuurders van
Rode en Linkebeek te moeten vaststellen dat ze meer
interesse hebben om hun politieke machtspositie te bestendigen, dan om het broze evenwicht tussen de taalgemeenschappen in hun gemeente te bewaren. In tegenstelling tot
wat ze altijd beweren, houden ze geen rekening met de
Nederlandstalige gemeenschap in hun gemeente.
Na een lange vakantieperiode staan de meeste verenigingen
klaar om er opnieuw tegenaan te gaan. De judoclub blikt
terug op een geslaagde sportinitiatie en heeft de trainingen
intussen hervat. Okra sloot augustus af met zijn gebruikelijke
petanquetoernooi en de Gezinsbond met een dagje Bellewaerde. Chiro Sjoen heeft een geslaagd kamp achter de rug
met veel braden in de zon en op tijd en stond enkele bakken
water die uit de lucht vielen. Hun startdag is op zondag 30
september. Nu misschien ook al noteren dat de volgende
quiz van de cultuurraad op zaterdag 20 oktober plaatsvindt.
Uiteraard willen we in deze sjoenke aandacht besteden aan
de verkiezingen van 14 oktober. Lokale verkiezingen
spreken de burgers het meest aan, omdat ze kunnen kiezen
voor kandidaten die ze beter kennen. Gemeenteraadsverkiezingen hebben ook een invloed op hun dagelijkse levenskwaliteit. Maar eind augustus was er in Linkebeek nog geen
enkele verkiezingsactiviteit te bespeuren. Dat maakt duidelijk hoe atypisch de plaatselijke politieke toestand is. De
lijsten moeten dit weekend worden ingediend en veel nieuws
valt er niet te verwachten. Ondanks het groot numeriek
overwicht blijken ook maar weinig Franstalige inwoners
zich politiek te willen engageren.
In zijn bijdragen over de benaming van de Linkebeekse
straten probeert Alex Geysels duidelijkheid te scheppen in
het traject van de Kleindalstraat, die een grillig parcours
aflegt langs de spoorweg en de nabijgelegen grens met
Ukkel-Verrewinkel.
Magda Smits vertelt in de reeks ‘uitgeweken Linkebekenaren’ over haar leven aan zee, terwijl we dichter bij huis
Diego aan het woord laten over zijn engagement om deel te
nemen aan Café Combinne in de Moelie.
Zoals je ziet, een gevarieerde editie van sjoenke.
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uit de gemeente

Uit de
gemeenteraad
van 4 juni
De laatste vergadering van de gemeenteraad voor de vakantie duurt amper een
kwartier. Het enige agendapunt van
betekenis is de goedkeuring van de
jaarrekening 2011.
> Schepen Yves Ghequiere wordt door de raad aangeduid
om op 21 juni de gemeente te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering van de intercommunale Haviland. In
de buitengewone vergadering van de gemeentelijke holding
(het vroegere Gemeentekrediet) vertegenwoordigt gewoonlijk de waarnemende burgemeester de gemeente. Hoewel
deze vergadering intussen al achter de rug is, bevestigt de
gemeenteraad nu dat Thiéry de gemeente mocht vertegenwoordigen. De gemeentelijke holding kwam na de Dexiacrisis in woelig water terecht en is intussen in vereffening.
De agenda van de vergadering staat volledig in het teken van
deze problematiek, die waarschijnlijk nog negatieve financiële
gevolgen zal hebben voor de gemeentebesturen.
> De gemeenteraad gaat akkoord met een aantal aanpassingen in het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel. De
bedoeling is om het personeel duidelijker te informeren over
alle onderdelen van hun werkovereenkomst.
> Zoals gebruikelijk schakelt het gemeentebestuur werkstudenten in op de speelpleinen en voor het onderhoud van de
wegen. De vergoedingen en sociale bijdragen hiervoor
kosten ongeveer 34.000 euro. Tijdens de speelpleinwerking
op de hoeve ’t Holleken worden 27 studenten ingezet, die
meestal twee weken in dienst zijn. Voor het wegenonderhoud zijn dat 16 jongeren. De gemeenteraad keurt de
uitgaven goed.
> Tot slot moet de gemeenteraad de gemeenterekening van
vorig jaar goedkeuren. In de gewone dienst sluit de rekening
2011 af met een overschot van ruim 555.000 euro, in de
buitengewone dienst is dat 120.000 euro. Volgens LK2000 is
de financiële toestand verbeterd. Ze wil ook weten of de
hockeyclub tijdig de af betalingen voor de aanleg van het
synthetisch sportterrein in 2008 uitvoert. De waarnemende
burgemeester zegt dit niet te weten en het te zullen verifiëren.
Aangezien LK2000 de begroting 2011 niet goedkeurde,
onthouden de raadsleden zich bij de goedkeuring van de
rekening.

Uit goede bron
Watertoren in opbouw
De 28 meter hoge watertoren van
Alsemberg is niet meer. Half juni werd
hij gesloopt. De bedoeling is om hem
te vervangen door een grote moderne
watersilo van 2.500 m³. Dat is maar
liefst vijf keer meer dan de inhoud van
de vorige. Ook de hoogte verschilt met
drie meter. Aangezien de bevolking in
Beersel steeds toeneemt – en daarbij
ook het watergebruik – is een silo van
dergelijke omvang nodig. De kostprijs
van het bouwwerk bedraagt 1,7
miljoen euro. De werken zouden
midden volgend jaar afgerond zijn. De
silo wordt beslist een nieuw baken in
het landschap. Van op deze plaats aan
de rand van het Jezuïetenbos heb je een
van de mooiste vergezichten over
Brussel.

Kapel gesloopt
Precies in dezelfde week ging ook de
kapel op het Holleken tegen de vlakte.
Die wordt al tien jaar niet meer
gebruikt en raakte bijgevolg in verval.
Enkele geïnteresseerden wilden het
gebouwtje als speel- of stapelplaats
gebruiken, maar daarmee was het
onderhoudsprobleem niet opgelost. De
kerkfabriek besliste om het gebouw te
slopen. Waarschijnlijk wordt de hele
grond (die zich uitstrekt tot aan de
Rodestraat) verkaveld. De Chiro zou
wel over een achtergelegen terrein
kunnen beschikken.

Wegenwerken
Alsembergsesteenweg
Deels door minder goede weersomstandigheden en door de overvloedige
stortregen op 12 juni vorderden de
werken aan de vernieuwing van de
Alsembergsesteenweg voor de zomervakantie langzaam. Na het bouwverlof
was er op de werf opnieuw meer
activiteit te zien, zodat het deel tussen
de rotonde aan de Molenstraat en de
wijk Parassol (Beersel) waarschijnlijk
voltooid zal zijn tegen het einde van
deze maand. De volgende stap tot aan
het gemeentehuis van Beersel (Rondenbos) loopt wellicht vertraging op.
De werken gebeuren in opdracht van
het Agentschap Wegen en Verkeer van
het Vlaams Gewest, dat eigenaar is van
de steenweg. Zodra de Alsembergsesteenweg open is voor het verkeer, zal
er op het grondgebied van Linkebeek
opnieuw verkeershinder zijn door de
aanleg van de watercollector. De
werken zijn momenteel al gestart in
Verrewinkel en zullen via de Roze
Molen en de Kasteeldreef naar de
Brouwerijstraat opschuiven. Daar zal
de grootste hinder optreden als de
afvoerbuis ondergronds richting
Delhaize wordt geperst.
Restauratie glasramen
Door een geschil tussen de architect en
de aannemer hebben de restauratiewerken aan de beschadigde glasramen van
de Sint-Sebastiaanskerk enkele maanden vertraging opgelopen. Dat is
intussen opgelost, waardoor de werken
opnieuw aan de gang zijn. Nadien
moet nog de toelating volgen voor het
herschilderen van het interieur.
Gordelen in Linkebeek en Rode
Na Sint-Genesius-Rode deed ook
Linkebeek moeilijk over de laatste
editie van de klassieke Gordel.

De beslissing van het schepencollege
om de erfgoedwandeling, die in Rode
vertrekt en via enkele mooie hoeken
door onze gemeente trekt, in eerste
instantie uit veiligheidsoverwegingen
te verbieden, hield geen steek. De
politie was op het veiligheidsoverleg
aanwezig en had geen bezwaren. Voor
de doortocht van de fietsers (amper 500
meter door Linkebeek) maakte het
schepencollege geen bezwaar. Het is
niet de eerste keer dat Linkebeek
probeerde om stokken in de wielen van
de Gordel te steken. Of was het
misschien de bedoeling om door het
protest opnieuw Vlaamse betogers naar
hier te lokken, kwestie van de Franstalige inwoners in de juiste stemming te
brengen met het oog op de verkiezingen van volgende maand? Wellicht
waren deze beslissingen ingegeven
door de FDF-vertegenwoordigers uit
beide gemeenteraden, waarvan Damien
Thiéry de inspirerende kracht is. Hij is
namelijk ook FDF-volksvertegenwoordiger en vicepresident pour la périphérie.
Aspe kiest voor Linkebeek
In Solo, de nieuwe misdaadroman van
Pieter Aspe, speelt onze gemeente een
centrale rol. Zoals je kan vermoeden,
begint het boek met een moord, deze
keer een bijzonder lugubere. Als het
slachtoffer van middelbare leeftijd
François Didier Fainéant, de fel
gecontesteerde burgemeester van
Linkebeek, blijkt te zijn, zoekt Aspe de
dader in eerste instantie in extreemrechtse kringen. Maar als er een
nieuwe moord volgt op een militant
van het Vlaams Belang, wordt de hele
zaak een stuk raadselachtiger. Waarom
Aspe voor zijn eerste slachtoffer precies
de burgemeester van Linkebeek heeft
uitgekozen, is de vraag en niet onmiddellijk een eer, aangezien het beeld dat
van François Fainéant wordt geschetst
niet zo fraai is. Lief hebbers van Aspes
misdaadromans vinden het boek in de
plaatselijke bibliotheek.
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gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober

Balans van zes jaar gemeentepolitiek

Taalpolitiek als bliksemafleider

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen blikken we terug op zes jaar gemeentebeleid. Belangrijke realisaties tijdens deze legislatuur waren de goedkeuring van het ruimtelijk
structuurplan en het mobiliteitsplan. Dat zijn niet meteen werkstukken waarvan de doorsneeburger wakker ligt, maar ze zijn wel bepalend voor het beleid van de volgende jaren.
Ook het gemeentehuis werd verder verbouwd, maar dit stond niet synoniem voor veel
modernisering binnen de bestuursmuren. De gemeente werd geleid door een waarnemend
burgemeester die meer bezig was met zijn benoeming, zijn politieke carrière en de
aansluiting bij Brussel dan met de ambitie om de gemeente echt uit te bouwen.
De verrassing van de vorige gemeenteraadsverkiezingen komt er eigenlijk
een half jaar voor de stembusslag, als
burgemeester Christian Van Eyken
bekend maakt dat hij Linkebeek inruilt
voor Tervuren. Marc De Neef wordt
gedurende enkele maanden burgemeester, maar al snel zit het spel op de
wagen. Eind augustus 2006 is het
hommeles in het Franstalige kamp en
de lijstvorming voor de verkiezingen
verloopt chaotisch. Een groep onder
leiding van schepen Damien Thiéry
scheurt zich af. Met succes, zijn
Ensemble-LK-Samen haalt tien van de
vijftien zetels en Thiéry wordt (waarnemend) burgemeester. Cap Linkebeek
van De Neef haalt drie zetels, de
Vlaamse lijst LK2000 twee.
GEN
De nieuwe meerderheid mocht zich
meteen over de plannen van het
Gewestelijk Expresnet (GEN) buigen.
De plannen om de spoorlijn op het
grondgebied van Linkebeek te ontdubbelen, botsen op protest bij de inwoners. Die maken zich vooral zorgen
4

over de milieuschade die de aanleg met
zich meebrengt. Toch krijgt spoorwegbouwer Infrabel in 2008 een bouwvergunning, waarna de gemeente en de
actiegroep Collectief RER-Linkebeek
begin 2009 in beroep gaan bij de Raad
van State. Een jaar later geeft deze raad
de klagers gelijk op basis van een
procedurefout. Het Vlaams Gewest
brengt de administratieve tekortkomingen in orde en levert een nieuwe
bouwvergunning af, zonder rekening
te houden met de bezwaren van
Linkebeek. De gemeente en het
Collectief RER-Linkebeek tekenen
opnieuw beroep aan. Na overleg met
Infrabel worden de plannen hier en
daar aanpast. Prima volgens de
gemeente, maar de actiegroep wil van
geen wijken weten. Gevolg: Linkebeek
is zowat de enige plaats waar de
werken aan het Gewestelijk Expresnet
nog niet gestart zijn. Het protest zorgt
vermoedelijk voor drie jaar vertraging.
Of de uittredende meerderheid met dit
dossier stemmen gaat winnen of
verliezen, is niet duidelijk. De werkende treinreiziger ziet de vertraging

met lede ogen aan, terwijl de gepensioneerde milieulief hebber het liefst heeft
dat de extra spoorlijn er nooit komt.
Kleindal
Met de plannen van een Limburgse
veeteler om in het pittoreske Kleindal
een veeteeltbedrijf op te starten met 78
koeien en 150 schapen, zitten het
schepencollege en de Gecoro (de
Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke
Ordening) in 2007 onmiddellijk met
een moeilijk dossier opgezadeld.
De buurt verzamelt in 2005 1.300
handtekeningen tegen de milieuvergunning, maar de deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant levert die
vergunning toch af. Het schepencollege weigert in 2007 de bouwvergunning en de deputatie doet een jaar later
hetzelfde, tot tevredenheid van de hele
buurt, onder wie ook het Limburgse
zangtalent Axelle Red.
Kunstgras krijgt voorrang
In 2008 zorgt het nieuwe kunstgrasterrein van de hockeyclub voor de
nodige commotie. Oppositiepartijen

CAP en LK2000 vinden het niet
kunnen dat de club een nieuwe
grasmat ter waarde van bijna 250.000
euro krijgt, terwijl het terrein pas in
2002 werd aangelegd voor een bedrag
van 550.000 euro. ‘Dat deze investering ten bate van slechts één vereniging
gebeurt, is financieel volledig buiten
proportie’, klinkt het. Waarnemend
burgemeester Thiéry stelt dat de
nieuwe grasmat geschikt is voor
hockey en voetbal en maakt zich sterk
dat de grasmat voldoende lang zal
meegaan.
Structuurplan
De Gecoro speelt een grote rol bij de
opstelling en uiteindelijke goedkeuring
van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan, dat elke Vlaamse
gemeente moet opmaken. Dit ruimtelijk structuurplan is een visie op de
ruimtelijke ontwikkeling van Linkebeek voor de volgende decennia.
‘Linkebeek blijft groen’, vat Gecorovoorzitter Herald Ruyters het plan
samen. Het plan deelt het dorp in drie
deelgebieden in: de woonkernen in het
centrum en in wijk Holleken, de
Alsembergsesteenweg en de open
ruimte in het oosten van de gemeente.
Daartussen lopen beekvalleien als
groene vingers door de gemeente.
Elk deelgebied heeft zijn eigenheid.
Bijbouwen kan, maar alleen om
binnengebieden of restpercelen in te
vullen. Voor de rest blijft Linkebeek
gespaard van verdere verstedelijking,
aldus het plan. Drie ruimtelijke
uitvoeringsplannen moeten zekerheid
bieden voor zonevreemde gebouwen
en infrastructuur, zoals het sportpark,
de bedrijven aan de Alsembergsesteenweg en de zone rond hoeve ’t Holleken.
Het is nu afwachten wat er de volgende
jaren concreet zal gebeuren met de
aanbevelingen in het structuurplan.
Mobiliteit
Het mobiliteitsplan wordt na een
lijdensweg van bijna tien jaar medio
2011 eindelijk goedgekeurd. Al in
2002 stelt de gemeente een studiebureau aan om een mobiliteitsplan uit te
tekenen. Dat verloopt tergend traag,
voor een deel omdat het studiebureau
af te rekenen krijgt met interne
problemen. Pas in 2009 wordt de
eindfase ingezet en wordt het plan
afgewerkt.
In grote lijnen: de schoolomgevingen
moeten veiliger en overzichtelijker, er

komt overal een snelheidsbeperking tot
50 km/u en in kleinere straten geldt
voortaan 30 km/u, sluipwegen worden
afgesloten voor doorgaand verkeer en
in het centrum komen blauwe parkeerzones. Opmerkelijk is dat de voornaamste besluiten al voor de definitieve
goedkeuring van het mobiliteitsplan
gerealiseerd waren. In het plan staan
ook aanbevelingen voor comfortabelere voetpaden en beveiligde oversteekplaatsen, vooral in de omgeving van de
school, het station, de Dapperensquare
en het verkeersknooppunt ter hoogte
van de Delhaize. Uiteraard kunnen de
ingrepen aan de Alsembergsesteenweg
enkel in overleg met het Vlaams gewest
gebeuren, dat beheerder van de weg is.
Wijnbrondal
Waar eindelijk schot in komt, is de
restauratie van het Wijnbrondal. Deze
groene parel is al jaren in verval.
Oppositiepartij LK2000 laat geen
gemeenteraad voorbij gaan zonder te
informeren naar de stand van zaken. In
2008 laat de gemeente een tijdelijk
knuppelpad aanleggen door de gemeentediensten in afwachting van de
definitieve herstellingswerken. Er
wordt een studiebureau aangesteld en
de werken lijken nu uiteindelijk echt te
zijn gestart. Eind november 2011
worden een twintigtal gevaarlijke
bomen gekapt. Het belangrijkste moet
echter nog komen: de erosiebestrijdende maatregelen, de sanering van de
beek en de verbetering van de wandelweg. De werken aan deze diepe holle
weg worden gerealiseerd met subsidies
van het Vlaams gewest.
Politiek gekrakeel
Tussen al deze punten door is er
uiteraard nog ruimte voor politiek
gekrakeel. Of wat dacht je? Af en toe
wordt er door leden van de Franstalige
meerderheid geprovoceerd en een
duchtig woordje Frans gesproken
tijdens een gemeenteraadszitting, wat
voor het nodige protest zorgt. De
waarnemende burgemeester doet of
zijn neus bloedt. Op 22 oktober 2007
zakt een Franstalige aanhang massaal af
naar Linkebeek na een oproep van het
FDF. Op de agenda ligt een motie ter
stemming met de eis dat de burgemeester onverwijld zou worden
benoemd, dat de gemeenteraadsleden
Frans zouden mogen praten en dat
Linkebeek zou aansluiten bij het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Allemaal onderwerpen die niets te
maken hebben met het gemeentelijke
beleid. Waarnemend burgemeester
Thiéry misbruikt de Gemeentelijke
Mededelingen om zijn niet-benoeming
persoonlijk aan te klagen en heeft het
steeds over ‘een ondemocratische
beslissing van de Vlaamse overheid’,
terwijl net hijzelf de aanleiding is voor
zijn niet-benoeming, door herhaaldelijk de wetgeving aan zijn laars te lappen.
De eindmeet
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen steekt het gemeentebestuur
een tandje bij. Overal verschijnen
bloembakken en -korven. Ook het
versleten wegdek van een aantal straten
krijgt een nieuwe asfaltlaag. De straten
worden opvallend beter onderhouden,
de gemeentewerklieden zijn ijveriger
dan ooit. Begin september opent op
het Holleken een nieuwe crèche de
deuren, een initiatief van het OCMW.
Net op tijd om goed afgeborsteld voor
de kiezer te verschijnen. Via de
kinderen vang je de grote mensen,
wordt altijd gezegd.
Gemeenteraadsverkiezingen
Op zondag 14 oktober kiezen we
een nieuwe gemeenteraad,
OCMW-raad en provincieraad. In
september en oktober brengen we
informatie over de gemeente, de
heikele punten van de voorbije
jaren, de standpunten en kandidaten van de verschillende fracties.
Lees en informeer je en beslis op
14 oktober wat je met jouw stem
doet.
Surf naar www.demoelie.be en
lees de verkiezingsartikels
integraal in het Frans, Engels of
Duits (vanaf 19 september).
Surfez sur www.demoelie.be et
lisez les articles sur les élections
dans leur intégralité en français,
anglais ou allemand.
Surfen Sie auf www.demoelie.be
und lesen Sie die kompletten
Artikel zu den Wahlen auf
Französisch, Englisch oder
Deutsch.
Pay a visit to www.demoelie.be to
read the elections articles entirely
in French, English or German.
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UITGEWEKEN LINKEBEKENAREN

Magda Smits woont tien jaar in Middelkerke

‘Zolang mijn gezondheid het
toelaat, blijf ik aan zee wonen’
Magda Smits, ook bekend als Magda
Plompen, mag dan al een vrouw op
leeftijd zijn, op haar enthousiasme staat
bij het vertellen geen maat. We bezochten
Magda in haar appartement aan zee en
hadden een vrolijk gesprek over vroeger
en nu, over Linkebeek en Middelkerke en
over de Vlaamse zaak: de rode draden die
haar leven doorkruisen.

‘Het stoort me niet als mensen me
blijven associëren met mijn eerste
echtgenoot Marcel Plompen. Het doet
me vaak terugdenken aan Linkebeek’,
zegt Magda. ‘Ook mijn tweede man,
Willy Destrycker (die ook overleden is
n.v.d.r.), kwam uit Linkebeek. Van zijn
familie leefden maar liefst zeven
generaties in de randgemeente. Zijn
vader was een bekende trappenmaker.
Ik vermoed dat veel mensen in de
Rand nog altijd een trap van Destrycker
hebben.’
Dat Magda nog altijd bekend staat als
Magda Plompen blijkt uit de volgende
anekdote. ‘Ik nam vroeger wel eens
deel aan de reizen van het Davidsfonds.
Toen ik na het overlijden van mijn
man via mijn meisjesnaam betaalde,
kreeg ik het geld teruggestort. Men
kende mijn echte naam blijkbaar niet,
ook al was ik de vertegenwoordiger
van de Davo-reizen. We hebben
trouwens iets met namen, want toen
we destijds voor de Vlaamse zaak
streden, mochten we de naam Volksunie niet gebruiken. We besloten dan
maar om er de Vlaamse Vrienden van
te maken.’ (schatert)
Middelkerke,
een aangename badstad
Magda woont graag aan zee. ‘Toen ik
de eerste keer weduwe werd, trok ik
een tijdje naar Westende, maar daar
was werkelijk niets te beleven. Op
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vrijdagavond trok het leven zich op
gang en op zondagmiddag viel het stil.
Middelkerke trok me veel meer aan.
Zowel in de winter als in de zomer liet
de gemeente zich kennen als een
aangename badstad. Na verschillende
keren iets te huren, beslisten Willy en
ik om op deze plaats een appartement
te kopen. Ook hij voelde zich hier
thuis, hoewel Willy het wel moeilijker
vond om al die generaties Destrycker
achter te laten in Linkebeek. Ik moet
zeggen dat ik Linkebeek nog niet veel
heb gemist. Willy en ik waren allebei
af komstig uit het Antwerpse. In de
ogen van de Linkebekenaren waren we
inwijkelingen. Als je door sommige
personen liever wordt gezien dan de
plaatselijke inwoners, voel je de strijd
soms opkomen.’
‘Dat we destijds in Linkebeek kwamen
wonen, had te maken met de job van
mijn man, die bij de spoorwegen
werkte’, vertelt Magda. ‘De verbinding
Antwerpen-Brussel was niet zo
makkelijk. Dus gingen we op zoek
naar een stekje dicht bij de ‘Midi’ in
Brussel. Linkebeek was ideaal gelegen.
Ik heb er graag gewoond, maar door
de taalstrijd voelde ik me vaak een
vreemde. Ik ben altijd voor de Vlaamse
zaak blijven opkomen, maar dat was
niet zo simpel door de aanwezigheid
van het FDF. Die deelden kwistig
subsidies uit aan ‘hun’ voetbal- en
hockeyclub. Maar de zwem- en

judovereniging die we hadden opgericht, moest het met veel minder
stellen. We kregen al eens 250 frank,
terwijl een judomat al snel 3.000 frank
kostte. We moesten ook onze zaal
betalen en trokken vaak op eigen
kosten op verplaatsing.’
Het bal van de burgemeester
Ondanks de strijd ging Magda diplomatisch om met de taalproblematiek.
‘Indertijd vonden de Fransgezinden het
niet fijn dat we het goed konden
vinden met burgemeester Christian
Van Eycken. Hij was verkozen als
FDF-er, maar heeft in al die jaren dat
hij aan de macht was nooit een woord
Frans tegen ons gesproken, wat toch
bewonderenswaardig is. Hij kwam elk
jaar naar onze kaasavond, ook al wist
hij goed dat we Volksunie-mensen
waren. Toen hij burgemeester was,
gingen we ook naar zijn bal van de
burgemeester. Naar de viering van de
jumelage gingen we ook. Als we daar
weggebleven waren, konden we onszelf
moeilijk diplomaten noemen. In dat
licht hebben we trouwens ook elk jaar
meegeholpen aan de organisatie van de
Gordel.’
Antwerpse worstenbroodavonden
De Linkebeekse verenigingen waren
belangrijk in het leven van Magda.
‘Ik ben trots op onze inzet voor het
Davidsfonds. Naast de boekenabonnementen aan de man brengen,
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organiseerden we ook activiteiten zoals een
worstenbroodavond. Dat was in Antwerpen een
populair gegeven. In Brussel kenden ze dat niet.
Maar door de avond te koppelen aan een
optreden van een artiest als Willem Vermandere, werden ze een groot succes. Jammer
genoeg was niet iedereen even betrokken bij het
Davidsfonds. Heel wat leden trokken weg, zodat
de plaatselijke afdeling niet zo lang heeft
bestaan. Toch blijf ik me veel mooie momenten
herinneren. Ik denk maar aan de legendarische
jeneveravonden die flink wat geld in het laatje
brachten.’
Mama Plompen
Veel mensen herinneren zich Magda wellicht als
onthaalmoeder. ‘Ik ben toevallig onthaalmoeder
geworden in Linkebeek. Een vriendin van een
van mijn kinderen zocht opvang en vroeg of ik
niet op haar kindje wou letten. Ik stemde toe en
al gauw kwamen er nog twee andere kindjes bij.
In die tijd mocht je niet meer dan drie kinderen
in huis nemen. Nu zijn die regels gelukkig
veranderd. Het leuke is dat ik nog altijd contact
heb met mijn onthaalkinderen. Een ervan is
uitgeweken naar Holland, een andere jongen is
bevriend met een van mijn kleinkinderen. Soms
komt hij mee naar zee. Hij spreekt me nog altijd
aan met ‘mama Plompen’.
De roeping om voor kinderen te zorgen, kreeg
ik al vroeger. In Antwerpen werkte ik al als
kinderverzorgster in een crèche. Als ik wilde,
kon ik die job in Anderlecht voortzetten, maar
door de moeilijkheden in het verkeer paste ik
voor de job. Later pikte ik de draad dus zelf
weer op. Het is intussen 25 jaar geleden dat ik
stopte als onthaalmoeder, maar ik heb het altijd
heel graag gedaan.’
Ondertussen woont Magda al tien jaar in
Middelkerke. ‘Ik wil hier zo lang mogelijk
zelfstandig wonen. Als ik naar Linkebeek
terugkeer, dan is het om naar een bejaardentehuis te gaan. Ik heb me laten inschrijven in
verschillende homes, voor het geval het nodig
zou zijn. Dan woon ik dichter bij mijn kinderen. Zij wonen allemaal in de Rand (Linkebeek,
Alsemberg, Huizingen en Sint-Genesius-Rode).
Ze hebben daar hun werk, kinderen en huishouden. Ik heb een looprekje en ga nog
regelmatig naar de Rummikub-namiddagen,
naar de markt of naar optredens. Elk jaar gaan
we ook met de senioren een dagje naar Plopsaland en daar geniet ik van, net als van de reizen
naar Spanje. Ik ga elk jaar met een bevriend
koppel naar ginder. Je hoort het, ik ben niet veel
thuis en hoop dat nog lang zo te houden.’
Steven Verhamme

KAV heet voortaan Femma
Sinds 12 mei is je favoriete vriendinnengroep herboren. KAV Linkebeek
heet voortaan Femma Linkebeek. Kort
en krachtig, elegant en vrouwelijk.
Open voor elke vrouw, dus ook voor
jou. Femma maakt vriendinnen.
Femma beweegt vrouwen. Femma
verdedigt hun belangen. Solidair en
rechtvaardig, met actie en veel
activiteiten.

Femma Linkebeek
Wandeling
zondag 30 september
14.15 uur – gemeenteplein
Linkebeek
Deze wandeling van 6 km toont ons de
mooie en verborgen plekjes van de
gemeente Zuun.
Wandelen is ontspannend en gezond
Dit doe je alleen, samen of met je hond
Wandelen in de bossen,
duinen of langs het strand
Samen hand in hand
Wandelen kun je ook alleen
Genieten van alles om je heen
Wandelen door de bergen of door diepe
dalen
Wandelroutes lopen en vooral niet verdwalen
Wandelen houdt je op de been
Dit is goed voor iedereen
Info en inschrijven: Chris Suys,
0472 35 37 82. Deelname bevestigen
voor 24 september.

Femma Linkebeek
Bowlen
zondag 21 oktober
14.30 uur – Euro-Bowlstar

Kaasavond
Toneelvrienden
zaterdag 13 oktober
vanaf 18 uur – GC de Moelie

Lief hebbers van een lekker stukje kaas en een
goed glas wijn zijn welkom op de kaas- en
wijnavond van de Toneelvrienden. Wie niet
van kaas houdt, vindt ook een assortiment
charcuterie tussen ons uitgebreid buffet. En
wie weet ... win je wel een mooie prijs.

Nieuws van de gezinsbond
> Op donderdag 6 september startten we
opnieuw met wekelijkse lessen conditietraining. Iedereen is welkom van 20.30 tot 21.30
uur in de Moelie. De bedoeling van deze
sessies is om met een combinatie van steps en
conditieoefeningen de spieren te verstevigen
en het uithoudingsvermogen te verhogen. De
oefeningen worden week na week langzaam
opgebouwd en zijn voor iedereen haalbaar.
Kristel is nog steeds onze deskundige
trainster. Nam je nooit eerder deel, maar ben
je benieuwd naar wat het is, maak dan kennis
via een gratis proefles. Als lid van de Gezinsbond is deelnemen natuurlijk extra voordelig.
> Het sportoverleg, waarvan de Gezinsbond
deel uitmaakt, organiseert op zaterdag
15 september initiaties in minder bekende
sporten als lachyoga, torbal en steltlopen.
> Onze traditionele spaghettiavond vindt dit
jaar niet plaats. We organiseren wel een
SUPERBRUNCH met animatie op zondag
23 september. Die start om 11 uur in het
Gildenhuis. Reserveren kan tot dinsdag
18 september. Onze leden en sympathisanten
krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Een gezellige bowlingnamiddag voor
heel de familie en vrienden. Jij komt
toch ook? We vertrekken om 14.15 uur
op het gemeenteplein van Linkebeek.
Je kan ook rechtstreeks naar EuroBowlstar komen om 14.30 uur.
Inschrijven kan tot donderdag
11 oktober via 0477 08 01 58.

Tot binnenkort,
het bestuur
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Toponymie van Linkebeek (7b)
De Kleindalstraat

Door de aanleg van de spoorlijn Brussel-Nijvel-Charleroi werden heel wat wegen
onderbroken, verplaatst, afgeschaft of vervangen. Het verhaal van de Kleindalstraat is
niet eenvoudig, maar wie het onderstaande artikel leest, krijgt een duidelijker zicht op
de situatie.
1. Huidige naam: Kleindalstraat
2. Wegenatlas:
Nummer 9 en nummer 16
(zie bijzonderheden).
3. Grenzen: van de spoorwegtunnel
tot het Kleindalpad. Daarna volgt een
haakse bocht naar de Sint-Elooishoeve.
4. Wijken: langs Oplinkebeek en de
Klein Delle naar Verrewinkel
5. Uitvoeringsdatum: In de bevolkingsregisters van 1892-1920 vind je
de naam Dalstraat (Rue de la Vallée).
Vanaf 1921 is het Kleindalstraat
(Rue de la petite Vallée).
6. Betekenis: Klein Delle (1789) is het
kleine dal tussen de Lange Haagstraat
en de vallei van de Linkebeek/
Verrewinkelbeek.
7. Vroegere benamingen:
Het eerste gedeelte vervangt de
Koeke(l)straat, afgeleid van de
Keltische held Cuchulainn*.
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Het tweede gedeelte heeft in de
wegenatlas de naam Delleveldweg: de
weg van het gehucht Holleken naar
Verrewinkel. Popp maakt er ‘d’Elle
veld weg’ van. Smoes vermeldt hier
Karrebaan (1746): een weg die breed
genoeg is om een kar door te laten.
* De Keltische held Cuchulainn (uitspraak
Koechoelin) wordt elders Sucellos of Setanta
genoemd. Hij wordt vaak samen met de
moedergodin Hel (Hal, Kal, Kel) vereerd en
is te vergelijken met Hercules bij de oude
Grieken of Sieg fried bij de Germanen.
Cuchulainn behaalde als knaap de
overwinning op 150 geoefende tegenstanders. Het toponiem komt in oude geschriften
nog op andere plaatsen in Linkebeek voor
als Koekelberg: de helling tussen de
Vijversdreef-Alsembergsesteenweg en
Dwersbos-Koekoeksbeek. Ik vermoed dat
ook deze laatste naam is afgeleid is van
Cuchulainn.
8. Bijzonderheden (zie kaartje):
A’B’: vervangt het stuk Lange Haagstraat/Koekelstraat AB waar de spoorlijn loopt. Bij de aanleg werd het dal
opgevuld met de berm boven de
huidige spoorwegtunnel. Het is ook dit

gedeelte dat, bij de uitbreiding naar
vier sporen voor de aanleg van het
GEN, voor de meeste problemen zal
zorgen.
B’C: een verplichte ontdubbeling van
de Lange Haagstraat aan de andere
zijde van de spoorweg.
CD: de eigenlijke Delle- of Dalstraat.
CE: een verplichte ontdubbeling van
de Lange Haagstraat, oorspronkelijk
tot aan de spoorweghalte Holleken.
Toen in 1965 de overweg aan die halte
werd afgeschaft en werd vervangen
door de brug, waaronder de Perkstraat
nu loopt, was dit pad lange tijd
afgesloten. Het raakte overwoekerd en
werd ontoegankelijk. Op de infovergadering van 17 juni 2003 over het GEN
vroeg ik de heer Descheemaecker in de
hoeve Holleken om het pad te herstellen. Hij was het voorstel niet ongenegen en stelde voor dat we een bezwaarschrift indienden bij het college. Zij
zouden het op hun beurt doorsturen
naar Infrabel. Jammer genoeg bezorgde
het college het bezwaarschrift nooit
aan deze instantie. Het herstel van de
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Nieuw judoseizoen gaat in
vanaf woensdag 5 september
Na een geslaagde sportzomer, waarin
we hebben kunnen genieten van het
EK voetbal, de Ronde van Frankrijk
en de Olympische Spelen, is het
moment aangebroken om zelf terug
actief aan sport te doen. Als je op zoek
bent naar een complete sport, is judo
misschien iets voor jou. Kom gerust
eens langs tijdens de trainingen in onze
dojo, die zich bevindt in de turnzaal
van de gemeentelijke basisschool van
Linkebeek. Je kan volledig gratis,
vrijblijvend en verzekerd aan vier
trainingen deelnemen, vooraleer je je
moet inschrijven als lid van onze club.
Starten met judo kan op elke leeftijd.
Voorkennis is niet nodig.

nuttige wandelweg die nog opgenomen
werd in het officiële gemeentelijke
stratenplan, is hierdoor onmogelijk.
9. Historische gegevens:
De flora op de spoorwegberm, kant
Kleindalstraat, werd beschreven in
sjoenke nummer 246 van maart 2003,
maar zal binnenkort tot de geschiedenis
behoren.

We hervatten de judotrainingen op
woensdag 5 september. De trainingen
voor de eerste groep (kinderen geboren
in 2005 en 2006) beginnen om 17.45
uur en eindigen om 18.35 uur. De
tweede groep (kinderen geboren in
2002, 2003 en 2004) traint van 18.35
tot 19.30 uur. Vital Swaelens coacht
beide groepen. Kinderen geboren in of
voor 2001 en volwassenen trainen van
19.30 tot 21 uur onder de deskundige
begeleiding van Ben Houbrechts. Op
vrijdag vinden de judosessies plaats van
18.30 tot 19.30 uur voor de tweede
groep, waarna de volwassenen voor een
tweede keer trainen tot 21 uur.
Meer info: Johan De Sauter,
02 380 59 75

De eigenlijke Kellebron lag onder deze
hoge berm. Ze werd verplaatst naar de
overzijde van de Kleindalstraat en is sinds
1967 overwelfd beneden aan het Oplinkebeekpad. Het korte beekje wordt
Kellebeek of Koekelbeek genoemd.

Het kamp was opnieuw een groot succes. Van
hittegolven tot een paar regen- en onweersdagen. Alle weertypes passeerden de revue.
Graag bedanken we de kookouders voor het
lekkere eten en hun inzet voor de kinderen en
de leiding. Wij kijken nu al uit naar een
spetterend buitenlands kamp in Kroatië. Dat
vindt plaats van 8 tot 19 juli 2013.
Ben je op kamp iets vergeten – kleding, bestek
of andere voorwerpen – kom dan naar onze
jaarlijkse Infotodag op zondag 16 september.
Die dag kan je foto’s van het kamp bekijken,
iets drinken of je auto laten wassen door de
Aspi’s.
Later in de maand, op zondag 30 september, is
het onze officiële Startdag. Dan kom je te
weten wie jouw nieuwe leiding wordt aan de
hand van leuke spelletjes op een – tot nog toe
– geheime locatie.
Wij wensen alle kinderen alvast een mooie
start van het nieuwe schooljaar. Intussen
brainstormen wij volop over de festiviteiten
rond zestig jaar Chiro.
Zonnige groetjes,
de leiding

Christopher Standaert
nieuwe voorzitter sportoverleg

Alex Geysels
Bronnen:
Linkebeeks Archief: oude foto’s en
sjoenke
Wegenatlas 1843
Popp-kaart (± 1865)
O. Smoes, Toponymie van Linkebeek,
blz. 201 en 224
Valgaerts, De Keltische Erfenis, Mens en
Kultuur, Gent, 1993, blz. 22
Bellingham, Keltische Mythologie, Librero,
Kerkdriel, 2002, blz. 14 e.v.

Nieuws Chiro Sjoen

Tot slot nog een kleine terugblik. Ieder
jaar sluit onze judoclub het seizoen af
met enkele jeugdsportinitiaties en een
lekkere barbecue aan de Moelie. Dit
jaar konden de leden kennismaken met
hockey, rugby, capoeira en crossfit.
Het was een intense, zware maar
fantastische ervaring om les te mogen
krijgen van bekwame en gedreven
leermeesters in de respectievelijke
sporten. Wij hebben genoten van de
gevarieerde sessies. Jullie hopelijk ook.

Sinds 8 maart heeft het Sportoverleg Linkebeek een nieuwe voorzitter. Christopher
Standaert volgt Johan De Sauter op, die zich
tien jaar met heel veel engagement en precisie
heeft ingezet voor de sport in Linkebeek.
Christopher is bekend als de zoon van de
tandarts. Daarnaast stond hij mee aan de wieg
van Jeulink. Op dit moment kennen we hem
vooral als lid van het dagelijks bestuur van de
cultuurraad en als lid van de programmeringscommissie, waar hij al veel gerealiseerd
heeft en nog veel zal realiseren. Christopher is
zelf geen lid van een Linkebeekse sportvereniging, maar dat staat niet in de weg dat hij zeer
begaan is met het sportverenigingsleven in
Linkebeek. Namens alle sportclubs wensen
wij hem veel geluk toe in zijn voorzitterschap.
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nieuws uit de moelie

Kinderhoogdag voor kinderen en (groot)ouders

Cultuur zonder (taal)barrières

Op zondag 23 september zijn kinderen baas in Drogenbos. Dan strijkt de Kinderhoogdag,
een cultuurfestival voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, neer aan het FeliXart Museum in
Drogenbos. Het acrobatische gezelschap Le Bo Trio sluit de namiddag af met de
wervelende show Rhythm & Beast.
De Kinderhoogdag in Drogenbos is het
resultaat van een samenwerking tussen
GC de Moelie, GC de Muse en GC de
Boesdaalhoeve, drie gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. ‘Het is de eerste
keer dat dit evenement in onze regio
plaatsvindt’, legt Dirk Craps, stafmedewerker in GC de Moelie uit. ‘De
meeste kinderhoogdagen vinden plaats
in cultuurcentra. Wij kozen voor het
museum, dat is eens iets anders. Onze
bedoeling is om de interesse voor
cultuur bij kinderen aan te wakkeren
en hen te tonen dat cultuur niet saai
hoeft te zijn.’
Opvang voor ouders
Tijdens de Kinderhoogdag kunnen de
kinderen proeven van uiteenlopende
leuke voorstellingen, toffe workshops
en originele animatie.
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‘Het programma hebben we samen met
GC de Boesdaalhoeve opgesteld’, licht
Dirk toe. ‘De gezelschappen die
optreden zijn er waar we ook vroeger
al mee samenwerkten en waarvan we
weten dat ze gewoon heel erg toffe
voorstellingen maken. We kozen
trouwens vooral voor ‘taalloze’
producties, zodat ze ook toegankelijk
zijn voor anderstalige kinderen en hun
ouders. Ook (groot)ouders zijn zeker
welkom. Tijdens de workshops van de
kinderen is er voor hen opvang. Zo
kunnen ze onder meer bier proeven in
het café. Zij zullen zich zeker niet
vervelen’, lacht Dirk.
Rhythm & Beast
Een moment waar ouders en kinderen
zeker samen van kunnen genieten, is
de slotshow van Le Bo Trio.

Jokke Vanderlinden vertelt: ‘Wij zijn
drie artiesten die elkaar leerden kennen
in de Brusselse École Supérieure des
Arts du Cirque. Daar ontwikkelden we
samen een passie voor de mix van
jonglerie en acrobatie op trampoline.
Onze nieuwste creatie Rhythm & Beast
zit boordevol hartversnellende ritmes,
absurde humor en vooral veel fun. De
show draait rond drie onopvallende
burgers die met kriebels in de buik
samenkomen om hun alledaagse
leventje even te vergeten. Gedreven
door het ritme van hun hart veranderen ze in knotsgekke ‘beasts’ die
jongleerkunsten en wervelende
capriolen uithalen op hun reuzespeelgoed.’
Tina Deneyer
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Programma Kinderhoogdag
zondag 23 september
13 tot 17.30 uur – FeliXart Museum
Voorstellingen
Coup Gazon Je ontmoet twee grasmaaiers die hun alledaagse job
doen. Alhoewel … alledaags? Ze maken van het grasmaaien een
ware kunst.
Knies en Broos Knies wil alles bewaren in haar hoofd, maar dat is
veel te veel. Haar hoofd zit helemaal vol. Een muzikale voorstelling
waarbij je met een lichter hoofd en een voller hart naar buiten
wandelt.
Rhythm & Beast Een wervelende circusact met acrobatische
jongleertoeren, boordevolhartversnellende ritmes, absurde humor,
frisse energie en vooral veel fun.
Workshops
Muziekkriebels voor kleuters Dansen, zingen, bewegen en
eenvoudige muziekinstrumenten bespelen.
Mumobox Kinderen ontdekken kunstzinnige objecten, klanken en
beelden en maken zelf een fantasierijk verhaal.
Kleuter-ouderyoga Samen met mama of papa spelen, klimmen en
klauteren we op en onder elkaar.
De Luisterlezersbus We bekijken verschillende boeken met
spanning en heel veel verbeelding. Vertellen en voorlezen, we maken
er een potje van.
Bekpoppen maken Stap mee in de wondere wereld van het
poppen maken.
Kleutertrommelbos Kleuters ontdekken de klanken van percussieinstrumenten. Ze horen het ritme in de muziek van het klinkende bos.
Doorlopende activiteiten
Ouderopvang ‘De Merlinaakes’ Kwaliteitsvolle opvang voor
ouders met permanent toezicht en leuke activiteiten. Deze opvang is
erkend door ‘Kind en Gezin’.
Appelmoes maken Met appels in je mandje ga je zelf aan de slag en
maak je heerlijke appelmoes.
Dansworkshop Dosido Schud je lijf wakker, van vingertop tot
teen. We maken alles warm en soepel.
Tekenen zoals Felix We gaan tekenen zoals Felix De Boeck n.a.v.
een sprookje, een verhaal of een zelfgekozen thema.
Fotoshop Onze fotograaf neemt van elk kind een foto. De kinderen
ontwerpen een leuk kadertje voor hun eigen portret.
Buttons maken Bedenk en ontwerp zelf je leukste button ooit om
op te spelden.
Bierproeverij Ideaal voor de mama’s en de papa’s. Voor de kinderen
zijn er andere lekkere drankjes.
Freeks Gedrochtengalerij Locatietheater met de meest bizarre
schepsels die er zijn op onze aarde.
De Lay De allereerste 100 % puur ecologisch, biologisch en natuurlijk verantwoorde busmaatschappij ter wereld. Ga van workshop naar
voorstelling met een busje gemaakt volgens het ‘Flintstones’-principe.
Een Kinderhoogdag-polsbandje kost 6 euro, leden van de Gezinsbond
betalen 5 euro.
Voor de voorstellingen en workshops schrijf je best vooraf in:
02 380 77 51, info@demoelie.be.
Meer info en exacte tijdstippen van de activiteiten:
www.kinderhoogdag.be/drogenbos

LAHN
In memoriam: Josée Vanderhaegen
Op 23 juli overleed een van de beste informanten van het
archief: Josée Vanderhaegen. Haar geheugen over gebeurtenissen en personen was buitengewoon en correct. Heel
wat informatie bij foto’s en artikels komt van haar. Merkwaardig was dat zij nooit, tenzij voor hospitalisatie, haar
huis verliet. Zij was er geboren en getogen. Zij stond mee
aan de wieg van de KAV en heeft de kapel van ‘t Holleken
gediend vanaf de wijding tot aan de sluiting. De recente
af braak ervan trok ze zich erg aan. Zij volgde haar man –
heel symbolisch – naar het hiernamaals op de briljanten
verjaardag van hun bruiloft.

Teksten oude volksliedjes gezocht
Zestig jaar geleden hoorde ik in Linkebeek een liedje
zingen in het Brussels. De melodie herinner ik mij nog
zeer goed, maar de tekst ontsnapt mij. Het refrein luidde
‘à la façon du barbarie, mon ami’. Wie kan mij helpen aan
de tekst van een of meer strofen? Er is immers vraag naar
de inventarisatie van vroegere volkse liederen. Deze en
andere teksten zijn altijd welkom in de Moelie of via
linkebeeksarchief@skynet.be.
A. Geysels

NIEUWS VAN DE CULTUURRAAD
Quiz - Het geheim van mijnheer X
Cultuurraad Linkebeek
zaterdag 20 oktober
Wie was mijnheer X en wat heeft hij gezegd en geschreven? Wie deelneemt aan de quiz kan vooral veel punten
verdienen met de oplossing van deze hoofdvraag. Je hoeft
helemaal niet van Linkebeek te zijn om het antwoord te
raden.
Iedere editie zorgen we voor wat verrassingen: het juiste
visje boven halen, een balletje keurig gooien en snel een
puzzeltje maken waren allemaal proeven die punten
opleverden tijdens vorige edities.
Wie dit jaar met de mooie prijzen gaat lopen, is nog even
afwachten. De ploeg van KALM, de Chiroleiding, Fons en
zijn gezinsgenoten, Claire en haar trouwe metgezellen,
Christian de grote outsider of misschien jouw deelnemende ploeg? Stel een ploeg van vijf deelnemers samen en
maak kans op de overwinning. Een telefoontje of e-mail
aan de Moelie volstaat om in te schrijven.
19.30 uur – GC de Moelie
Deelnameprijs: 5 euro per ploeg
Inschrijven: GC de Moelie,
02 380 77 51, info@demoelie.be
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nieuws uit de MUSE
Festival van Vlaanderen
Elise Caluwaerts en
Kim Van den Brempt
Le chat noir qui chante
zaterdag 29 september
klassiek

nieuws uit de moelie
Zumbalessen in de Moelie
vanaf 3 september
sport

Paul Severs
dinsdag 25 september
muziek
Tijdens deze namiddagvoorstelling
trakteert Paul Severs, vergezeld van
zijn danseressen, je op een spetterende
show. Veel bekende liedjes als Zeg eens
meisje en Little Darling waren in
binnen- en buitenland grote hits. Ook
vandaag is Paul Severs nog altijd een

Een ode aan Kurt Weill, van wie de
liederen stuk voor stuk pareltjes zijn
die het midden houden tussen hoge en
populaire kunst.

Vanaf 3 september startten de lessen
zumba opnieuw in de Moelie. Elke
dinsdag kan je je om 19.30 uur een
uurtje komen uitleven. Kom genieten
van de zuiderse, opzwepende muziek,
de leuke danspassen en de uitstekende
lerares Delia.
Info en inschrijven:
dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

Sportdegustatie
Sportoverleg Linkebeek
zaterdag 15 september
sport
Elise Caluwaerts (sopraan) en Kim Van
den Brempt (piano) zetten nog meer
tegenstellingen, zo eigen aan het
cabaret, in de verf: kitsch en engagement, sentiment en sarcasme. Kurt
Weill, Francis Poulenc, Erik Satie,
Alban Berg en Edith Piaf passeren de
revue.
17 uur – FeliXart Museum Drogenbos
(Kuikenstraat 6, Drogenbos)
Tickets: 15 euro (kassa en vvk)

Nieuwe sporten uitproberen. Dat is het
doel van de sportdegustatie die het
Linkebeekse sportoverleg jaarlijks
inricht. Leeftijd speelt geen rol.
Iedereen is welkom.
Wat staat er op het programma?
De vzw Plukjelach vrolijkt graag je dag
op met een leuke en amusante sessie
lachyoga, want niets is leuker dan een
dag starten met een glimlach. Na het
geslaagde optreden van de steltenlopers
uit Merchtem tijdens onze reuzenstoet
in mei, komen ze nog een keertje terug
om jou de edele kunst van het steltlopen aan te leren. Om de dag af te
sluiten, geven we een initiatie torbal.
Dat is een officiële paralympische sport
voor blinden.
Vooraf inschrijven voor de sportinitiaties mag, aangezien het aantal deelnemers per sessie beperkt is. Deelnemen
aan het volledige programma kan,
maar inschrijven voor één initiatie is
ook mogelijk. Elke deelnemer krijgt
ook een verfrissend sportdrankje,
aangeboden door het sportoverleg.
14 uur – GC de Moelie
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Info en inschrijven:
dirk.craps@derand.be, 02 380 39 89

van de grootste Vlaamse zangers.
Meezingen, zwaaien, wiegen en
lachen: het hoort er allemaal bij.
14 uur – GC de Moelie
Tickets: 14 euro (kassa), 12 euro (vvk),
10 euro (groepen vanaf 10 personen)

Jeugdsportival
zondag 7 oktober
sport

Klim in je stamboom
vanaf 16 oktober
cursus

Senior-Kicks
donderdag 18 oktober
sport

Op zondag 7 oktober is het opnieuw
tijd voor het jaarlijkse jeugdsportival in
het Bloso-domein in Hofstade. Tijdens
deze grote sportinstuif kunnen
jongeren van 10 tot 18 jaar kennismaken met een veertigtal bekende en
minder bekende sporten zoals korf bal,

Wat zou je er van vinden om eens op
zoek te gaan naar je voorouders? Die
zoektocht naar je eigen roots is
fascinerend en leerrijk. Wie waren je
voorouders? Waar woonden ze en hoe
leefden ze? Voor je het weet, verzeil je
enkele eeuwen terug op plaatsen waar
je nog nooit van hoorde, maar waar
wel degelijk jouw familiewortels
liggen.

Op donderdag 18 oktober worden alle
50-plussers eens extra verwend in
HealthCity in Jette. Sportclubs en
seniorenverenigingen stellen hun
werking voor en je kan ook deelnemen
aan allerlei sportsessies (badminton,
nordic walking, pilates,

basketbal, beachvolleybal, trikke,
skyken, benji-run ... Voor de durvers
en avonturiers zijn er een spidertower,
tarzanjump, hindernissenparcours,
american football … Als afsluiter kan
iedereen genieten van een swingend
optreden van School is Cool.

Tijdens deze cursus krijg je de kans om
de wereld van de familiekunde (de
genealogie) stap voor stap te ontdekken. Je leert hoe je aan je eigen
stamboom begint en welke historische
bronnen je moet raadplegen. Je leest
oud schrift en gebruikt het internet
voor je eigen onderzoek. Op het einde
van de cursus brengen we een bezoek
aan het Algemeen Rijksarchief in
Leuven en we maken enkele praktijkoefeningen.
Prijs: 45 euro

Praktisch: Er is busvervoer geregeld
van en naar het jeugdsportival vanaf
het station van Mechelen.

De cursus vindt plaats op:
dinsdag 16 en 23 oktober
van 20 tot 22 uur

Het jeugdsportival is een organisatie
van de sportdienst van de provincie
Vlaams-Brabant, de Bloso-inspectiedienst Vlaams-Brabant en Brussel en
het BLOSO-domein van Hofstade.

dinsdag 6, 13 en 20 november
van 20 tot 22 uur

Meer info: dirk.craps@derand.be,
02 380 39 89

Begeleider: André Janssens, Familiekunde Vlaanderen – regio Dilbeek

zaterdag 1 december
van 9.30 tot 12 uur

zelfverdediging …) en toernooien
(petanque, badminton …). Het
Bloso-sportelteam test ook jouw
algemene fitheid.
Senior-Kicks wordt georganiseerd
door de sportdienst van de Vlaamse
gemeenschapscommissie en Bloso, met
ondersteuning van het Seniorencentrum Brussel, FROS, Fedos, de
Brusselse sportclubs en de provinciale
sportdienst Vlaams-Brabant.

Locatie: GC de Moelie
Een organisatie van Arch’educ in
samenwerking met GC de Moelie.

Meer info: dirk.craps@derand.be,
02 380 39 89

Info en inschrijven via Arch’educ:
02 454 54 01, info@archeduc.be,
www.archeduc.be
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Diego Vitucci leert Nederlands dankzij Café Combinne

‘Het is toch jammer als
we elkaar niet begrijpen’
Als student heb jij je wellicht ook ooit afgevraagd waarom wij zo veel talen moeten
kennen. Frans staat al geprogrammeerd in het lager onderwijs. Later komen daar nog
Engels, Duits en/of Spaans bij. Voor veel mensen is dat te veel van het goede. Maar niet
voor Diego Vitucci (16), die als Franstalige op eigen houtje naar Café Combinne gaat om
zijn Nederlands bij te schaven. ‘Hoe meer talen iemand kan spreken, hoe beter’, vindt hij.
Diego Vitucci. Bij zo’n zuiderse naam
zou je wegdromen richting het mooie,
zonnige Italië, maar op mijn weg naar
Linkebeek dwalen mijn gedachten af
naar een anekdote uit mijn schooltijd.
Tijdens de examenperiode las ik op de
metro een cursus mediasociologie na,
toen twee vrouwen van Noord-Afrikaanse origine naast mij kwamen
zitten. Nadat ze enkele minuten in hun
moedertaal tegen elkaar praatten,
14

herkende ik plots enkele vertrouwde
klanken: ‘ik ben, jij bent, hij is …’
De situatie toverde een kleine lach om
mijn mondhoeken: twee volwassen
vrouwen die de beginselen van de
Nederlandse taal oefenden. Maar nu ik
er aan terugdenk, vraag ik me met
schroom af wie echt reden had tot
lachen. De naïeve student die pagina’s
letterlijk uit zijn hoofd kan aframme-

len, maar nadien de leerstof voorgoed
uit zijn systeem wist of twee vrouwen
die hun uiterste best doen om in een
tweetalig land beide landstalen te
beheersen. En daar de rest van hun
leven voordeel uithalen.
Het belang van talen
Diego Vitucci is ook een van de
mensen die op eigen houtje Nederlands
willen leren. ‘Daarom ga ik ook naar

© Tine De Wilde

Diego en begeleider Michel

Rand-Nieuws
Café Combinne. We wonen in een regio waar vaak Frans en
Nederlands gesproken wordt, dus is het belangrijk om je in
beide talen te kunnen uitdrukken. Ik vind het zelf fijn om
meerdere talen te spreken en met mensen te praten in hun
taal. Het is toch jammer als je elkaar niet begrijpt.’

Nieuw seizoen Café Combinne
opent met barbecuereceptie
Op dinsdag 25 september start een nieuw seizoen van
Café Combinne met een gratis barbecuereceptie.
Iedereen is welkom.

‘Frans is mijn moedertaal, al doe ik ook mijn best om zo veel
mogelijk mijn Engels en Nederlands te oefenen. Maar om
echt goed te communiceren, moet ik nog vaker Nederlands
gebruiken in het dagelijkse leven. Ik werk bijvoorbeeld als
animator in Hoeve ‘t Holleken in Linkebeek. Daar zitten
kinderen van verschillende culturen en leeftijden. De ideale
plek om mijn Nederlands bij te schaven.’

In Café Combinne kunnen anderstaligen, onder begeleiding, hun Nederlands oefenen. Ook Nederlandstaligen
die hun dorpsgenoten graag helpen te integreren, zijn
welkom om met hen Nederlands te spreken. Dagdagelijkse thema’s worden aangesneden. Zo kan je op een
gezellige, informele manier kennismaken met elkaar.

Elke sessie is anders
Het waren Diego’s ouders die hem in eerste instantie
verplichtten om deel te nemen aan Café Combinne. ‘Maar al
vrij snel heb ik ervaren dat deelnemen alleen maar voordelen
heeft. Het is een mooie aanvulling op de lessen Nederlands
die ik op school krijg. Michel (de begeleider, n.v.d.r.) legt
ook andere accenten dan in de les. Daarnaast kan je bij Café
Combinne weggaan wanneer je wil. Meestal blijf ik een uur,
maar tijdens de examenperiodes kan dat wel eens uitlopen
tot twee uur en langer.’
Diego beschrijft Café Combinne als zeer gemoedelijk.
‘We zitten in de Moelie met mensen van alle leeftijden en
origines. Daarnaast hebben we twee zaken gemeenschappelijk: we zijn Linkebekenaren en we oefenen Nederlands. Er
zijn ook Nederlandstaligen die langskomen om ons te helpen
en te verbeteren als dat nodig is. Tijdens de sessies praten we
over dagelijkse dingen of over het milieu. Omdat hier vaak
jongeren langskomen, gaan de onderwerpen ook dikwijls
over de uitdagingen en dromen van een jongere. Maar
evengoed is Café Combinne er om onze angsten en problemen met elkaar te delen. In het Nederlands welteverstaan.’
Eigen inbreng
Het siert Diego dat hij alle moeite doet om Nederlands te
praten, ook tijdens het interview. ‘Sinds twee jaar komen
drie vrienden van mij ook mee naar Café Combinne. Op
school had ik er hen over aangesproken en het leek hen wel
een leuk idee. Ze zijn sindsdien altijd blijven terugkomen. Ik
vraag ook aan de andere deelnemers of ik onderwerpen van
op school mag aanbrengen tijdens de sessies. Zo hebben we
het elke week over iets anders en leren we elke week nieuwe
woordenschat bij. Café Combinne is een combinatie van
leren, praten en je horizonten verruimen. Elke mens wil dat
toch?’
Met de wijze woorden van Diego besluiten we het gesprek.
Voor ik de motor van mijn auto start, bekijk ik het opschrift
aan het gemeentehuis in Linkebeek. ‘Gemeentehuis /
Maison Communale’. Zonder de Nederlandse vertaling had
ik geweten welke bestemming het gebouw had. Wat is het
heerlijk om beide talen te kennen, zou Diego gezegd
hebben.
Jens De Smet

Café Combinne vindt elke dinsdag tussen 19.30 en 22 uur
plaats in café het Labierint (Sint-Sebastiaanstraat 14,
Linkebeek). Deelnemen is gratis. Koffie en water worden
gratis aangeboden. Andere dranken kan je tegen normaal
tarief kopen.
Meer info: www.cafecombinne.be of in GC de Moelie
Plus d’info à propos de Café Combinne:
welkom.derand.be/fr/cafecombinne
Informationen über Café Combinne:
welkom.derand.be/de/cafecombinne
More information about Café Combinne:
welkom.derand.be/en/cafecombinne
Sjoenke is een uitgave van de cultuurraad, het gemeenschapscentrum de Moelie en vzw ‘de Rand’. Sjoenke komt
tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. De artikels
die niet ondertekend zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de hele redactie.
Redactie: Mark De Maeyer, Jef Motté, Jan Otten,
Rik Otten, Anne Van Loey
Eindredactie
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be
Hoofdredactie
Geert Selleslach, 02 456 97 98
geert.selleslach@derand.be
Foto’s
Pascale Leemans, Dirk Craps, 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 reservering
Voor het eigen programma van de Moelie kan je terecht
bij Pascale Leemans op ma, di, do en vr van 9 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 17 uur en op wo van 9 tot 13 uur.
tel. 02 380 77 51, fax. 02 380 40 10
e-mail: info@demoelie.be, website: www.demoelie.be
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activiteitenkalender
Wanneer

Wie / Wat

Waar

INFO

September
13 20.00

Cultuurraad Linkebeek / Algemene vergadering

GC de Moelie

02 380 77 51

15 14.00

Sportoverleg Linkebeek / Sportdegustatie

GC de Moelie

02 380 39 89

16 14.00

Chiro Sjoen / Infotodag

Chirolokalen

0478 34 27 46

23 14.00

de Moelie, de Muse en de Boesdaalhoeve /
Kinderhoogdag

FeliXart Museum
Drogenbos

02 380 39 89

23 10.00

Gezinsbond / Superbrunch

Gildenhuis

02 380 59 75

25 14.00

Paul Severs en danseressen / Shownamiddag

GC de Moelie

02 380 77 51

25 19.30

Café Combinne / Start seizoen met barbecue en receptie

Café het Labierint

02 380 77 51

30 9.00

Chiro Sjoen / Startdag

0478 34 27 46

30 14.15

Femma / Wandeling in Zuun

0472 35 37 82

Oktober
12 20.00

Vernissage groepstentoonstelling MobiliTIJD

GC de Moelie

02 380 77 51

13 13.00

Breicursus / Expo breiwerk

GC de Moelie

0486 99 97 23

13 14.00

Expo MobiliTIJD

GC de Moelie

02 380 77 51

13 18.00

Toneelvrienden / Kaas- en wijnavond

GC de Moelie

02 378 08 20

14 11.00

Biercafé het Labierint / Bierproeverij brouwerij De Vlier

Het Labierint

0472 98 63 37

14 13.00

Breicursus / Expo breiwerk

GC de Moelie

0486 99 97 23

14 14.00

Expo MobiliTIJD

GC de Moelie

02 380 77 51

16 20.00

Arch’educ / Cursus Klim in je stamboom

GC de Moelie

02 454 54 01

18 20.00

Walter Baele / Het leven zoals het zeker niet is

GC de Moelie

02 380 77 51

20 19.30

Cultuurraad Linkebeek / Quiz

GC de Moelie

02 380 77 51

21 9.00

KALM / Kookles

GC de Moelie

02 306 08 45

21 14.30

Femma / Bowlen

Euro-Bowlstar

0477 08 01 58

23 19.30

Femma / Kookles

GC de Moelie

0477 08 01 58

25 19.30

Quiltatelier / Patchwork en quilten

GC de Moelie

02 380 67 55

29 9.00

Circus in Beweging / Start driedaagse workshop
circustechnieken voor 6- tot 12-jarigen

GC de Moelie

02 380 39 89

wekelijkse activiteitenkalender
Maandag
14.00
PC Linkebeek - Petanque of bowls
GC de Moelie
16.00
Orfeusacademie - Muzikale vorming
voor kinderen vanaf 8 jaar
GC de Moelie
20.00
KAV - Turnen
GC de Moelie
20.00
Sint-Ceciliakoor - Repetitie
GC de Moelie

19.30
Zumba
GC de Moelie

19.00
Breiatelier - Breien
GC de Moelie

19.30 tot 22.00
Café Combinne - Praatcafé voor
Nederlands- en anderstaligen
GC de Moelie

20.30
Gezinsbond - Conditietraining
GC de Moelie

(eerste dinsdag van de maand)
20.00
Videoclub Zennevallei
Clubvergadering
GC de Moelie

Dinsdag
10.00
KAV - Turnen voor
50-plussers
GC de Moelie

Woensdag
17.45 tot 18.35
Judoclub – Training 6-8 jaar
18.35 tot 19.30
Judoclub – Training 8-10 jaar
19.30 tot 21.00
Judoclub – Training vanaf 11 jaar
Turnzaal GBS

16.00
Orfeusacademie - Verbale vorming
voor kinderen vanaf 8 jaar
GC de Moelie

Donderdag
14.00
PC Linkebeek - Petanque of bowls
GC de Moelie

Vrijdag
16.00
Orfeusacademie - Muzikale vorming
voor kinderen vanaf 8 jaar
GC de Moelie
18.30 tot 19.30
Judoclub – Training 8-10 jaar
19.30 tot 21.00
Judoclub – Training vanaf 11 jaar
Turnzaal GBS
Zondag
10.30
De Schaveystampers – Mountainbike
’t Schoolke Hollebeekstraat 262
14.30
Chiro Sjoen- Chiro-activiteiten
Chirolokalen Hollebeekstraat 262

