afgiftekantoor Linkebeek 1
P 006804

SJOENKE

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

LINKEBEEK • JAARGANG 53, NR 348 • SEPTEMBER 2013 • MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT (NIET IN JULI-AUGUSTUS)
UITGAVE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MOELIE EN VZW ‘DE RAND’

4-5
Emmanuelle Schoon
Thuis op het gemeenteplein
8-9
De Zwitserse droom van Jean Heymans

14-15
Goed gekend en gelezen
Lezersonderzoek gemeenschapskranten

© TDW

10-11
Repair Café
Op consultatie bij de materiaaldokter

VAN DE REDACTIE

Startschot
Na een zomerse tussenstop nemen we de draad
terug op. Het Linkebeekse verenigingsleven en
GC de Moelie gaan er opnieuw tegenaan. De
komende weken staat er voor jong en oud heel
wat op het programma.
De eerste editie van het Gordelfestival is
intussen achter de rug. Nu zondag, 15 september,
pakken vier gemeenschapscentra uit de omtrek
uit met een eerste KinderBUURTfestival in het
mooie decor van het Schaveyspark. Over dit
initiatief verscheen in ons juninummer een
interview met de initiatiefnemers.
Met het humoristische De Queens of comedy,
gebracht door drie bekende televisiegezichten,
opent de Moelie het nieuwe theaterseizoen.
Voor een klassiek programma in het kader
van het Festival van Vlaanderen moet je op
3 oktober in de Sint-Sebastiaanskerk zijn.
Tieners komen alles te weten over het jaarlijkse
jeugdsportfestival van Vlaams-Brabant. De
snoepjesfabriek is dan weer de eerste familievoorstelling van de volgende maanden.
Café Combine, waar Nederlands- en anderstaligen
in een ongedwongen sfeer Nederlands kunnen
praten, vindt elke dinsdagavond plaats. Het
eerste Repair Café voor de grote vakantie was
een onverhoopt succes. De volgende edities
vinden ook onderdak in de Moelie. Je leest er
meer over op blz 10-11.
We publiceren ook nog het verslag van de
gemeenteraad van 3 juni. Na deze vergadering
met een beknopte agenda werden de gemeenteraadsleden tot 10 september met vakantie
gestuurd. De bestuursmeerderheid had aangekondigd dat 2013 een ‘studiejaar’ zou worden en
ze bereiden in alle stilte de beleidsverklaring en
het budget voor de volgende jaren voor.
In dit nummer vind je ook twee interessante
interviews, waaronder eentje met Emmanuelle
Schoon, die we op onze tocht dwars door
Linkebeek ontmoetten. Voor de tweede bijdrage
over grote Linkebeekse families had onze
medewerker een gesprek met Jean Heymans,
bedreven en gedreven horlogemaker en
juwelier.
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Uit goede bron
Schepencollege
Het schepencollege zit opnieuw met
hetzelfde probleem als tijdens de
vorige legislatuur. Toen raakte de
voorgedragen burgemeester na zes jaar
niet benoemd en bleef het schepencollege beperkt tot drie leden. Afwachten
hoe lang het deze keer zal duren.
Zolang de minister van Bestuurszaken
de voorgedragen burgemeester niet
definitief benoemt, kan de derde
schepen niet worden aangesteld. Het
gaat om Paul Sedyn, die schepen van
het belangrijke departement Openbare
Werken moet worden. Hij volgt de
dossiers wel op, maar uiteraard met
een zekere terughoudendheid omdat
hij zonder aanstelling ook zijn
schepenwedde niet krijgt. De benoeming van de burgemeester kan nog
een tijd uitblijven, want eind mei
werd bekend dat de Raad van State,
die advies moet uitbrengen over de
benoeming van de drie niet-benoemde
burgemeesters, zijn beslissing heeft
vertraagd door hierover een aanvullende vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Het zou wel eens
kunnen dat een beslissing over de
benoeming van de zogeheten ‘drie
balorige burgemeesters’ op die manier
wordt uitgesteld tot na de verkiezingen
van volgend jaar.
De voorgedragen burgemeester blijft
intussen de schijnwerpers opzoeken.
Hij maakt zich op voor de parlementsverkiezingen van 2014. In augustus
stond in de kranten dat het FDF heeft
aangekondigd dat Damien Thiéry
voor de federale verkiezingen de
Kamerlijst voor het arrondissement
Brussel zal trekken. Door het bereikte
BHV-akkoord krijgen de inwoners
van de zes faciliteitengemeenten
voortaan de keuze om hun stem uit te
brengen op de kieslijst Vlaams-Brabant
of die van Brussel. Om verkozen te
geraken, hebben Franstalige politici er
alle belang bij kandidaat te zijn op een
Brusselse lijst. Op een lijst in VlaamsBrabant wordt dat voor hen veel
moeilijker.
Openbare Werken
Er worden momenteel altijd wel
ergens werken uitgevoerd in Linkebeek.
Bedrijven voor elektriciteit, gas, water
en telecommunicatie vernieuwen of

verplaatsen hun leidingen. De
Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is begonnen met de
aanleg van de collectorbuizen voor de
sanering van de Verrewinkelbeek.
Verwacht wordt dat deze werken de
volgende maanden voor de meeste
verkeershinder zullen zorgen. Een
nieuwe fase zou half september in
Drogenbos van start gaan en in de
herfstperiode richting Linkebeek
opschuiven. Via de Brouwerijstraat
zullen de buizen onder de grond
worden geperst. Langs de Kasteeldreef
moeten de buizen dan aansluiten op het
al afgewerkte deel tussen de Bloemhofstraat en de Fons Dehaesstraat.
Aan het station werd het tracé van de
Stationsstraat gewijzigd na de bouw
van een nieuwe brug. Zolang er geen
uitspraak is over de klacht die twee
inwoners én het gemeentebestuur van
Linkebeek hebben ingediend bij de
Raad van State, wordt de oude brug
niet afgebroken en beginnen de
uitbreidingswerken aan de spoorweg
richting Holleken wellicht ook niet ...
Nieuw gemeenteraadslid
Tijdens de gemeenteraad van
9 september zal Rik Otten in de
gemeenteraad de plaats innemen van
Eric Kirsch (ProLink). Deze laatste is
sinds enkele maanden aan de slag bij
de OESO in Parijs. Eerste opvolger
Ingrid Mosselmans verkoos het
mandaat niet op te nemen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van vorig
jaar werd Rik Otten op de lijst
ProLink met 143 voorkeurstemmen
aangeduid als tweede opvolger. Hij
was een hele tijd woordvoerder van
Steven Vanackere (CD&V), gewezen
minister van Financiën. Vanaf het
nieuwe academiejaar zal hij opnieuw
zijn baan als docent aan de Arteveldehogeschool in Gent opnemen.

‘Op ’t gemakske’
Werkloosheidscijfers
Enkele kranten berichten dat ook
in de 18 gemeenten van het
Pajottenland en de Zennevallei de
werkloosheidscijfers een stijgende
trend vertonen. Gemiddeld liggen
deze gemeenten met 6,15 % nog
onder de 7,95 % in het Vlaams
Gewest. In Sint-Pieters-Leeuw
met 8,2 %, Drogenbos met 10,1 %
en Linkebeek met 8,2 % liggen de
cijfers wel boven het Vlaamse
gemiddelde. In Linkebeek
zouden momenteel ongeveer
170 werklozen zijn.
Kinderdagverblijven
Het heeft lang geduurd vooraleer
er in Linkebeek een kinderdagverblijf kwam. Nu zijn er op enkele
maanden plots twee: Hollypop,
een dienst van het OCMW, en het
Zonneke, uitgebaat door de vzw
Breugelkind. Dat betekent niet dat
hiermee het aantal opvangplaatsen
voor baby’s en peuters plots te
hoog zou zijn, maar het is op zijn
minst een merkwaardige evolutie.
Na lang onderhandelen kon het
OCMW op 16 maart Hollypop
aan de Hollebeekstraat openen.
Voor de oprichting en begeleiding
deed het kinderdagverblijf een
beroep op de vzw Breugelkind.
Deze organisatie begeleidt lokale
besturen en andere initiatiefnemers
bij het opstarten van alle vormen
van kinderopvang. Zij bieden
ondersteuning op het gebied van
personeel, organisatie en kwaliteit.
Breugelkind ondernam onder
meer bij Kind en Gezin de nodige
stappen om werkingssubsidies te
krijgen. Om onduidelijke redenen
is de samenwerking met Breugelkind nog voor de opening van
Hollypop afgesprongen. Onlangs
opende diezelfde vzw in het
vroegere bankgebouw rechtover
de Delhaize zelf een kinderdagverblijf. Breugelkind zou blijkbaar
wel door Kind en Gezin worden
gesubsidieerd; het OCMW wacht
nog steeds op de nodige subsidies
voor Hollypop. Momenteel doet
het OCMW voor de uitbating van
het kinderdagverblijf een beroep
op de vzw Komma.

Uit de gemeenteraad van 3 juni

Het nieuwe gemeentebestuur raakt moeilijk uit de startblokken.
Na de gemeenteraad van 3 juni kunnen de raadsleden al met
vakantie. De officiële dagorde van deze raad heeft weinig om het lijf.
Enkele interpellaties van ProLink zorgen voor wat nieuwswaarde.
> Omwille van steeds weerkerende incidenten
door alcoholgebruik van gemeentearbeiders
tijdens de diensturen voegt het gemeentebestuur
maatregelen toe aan het arbeidsreglement om in
geval van drankmisbruik tijdens de diensturen
te kunnen optreden. De gemeenteraad keurt
deze uitbreiding van het arbeidsreglement
eenparig goed.
> De gemeenteraad stelt unaniem schepen Yves
Ghequiere (Ensemble-LKB-Samen) aan om de
gemeente op 26 juni op de algemene vergadering
van Iverlec en Finilek te vertegenwoordigen.
Iverlec is de gas- en elektriciteitsleverancier van
de gemeente; Finilec staat in voor de financiële
dienstverlening.
> Dezelfde schepen wordt door de gemeenteraad
(met één blanco stem) naar de algemene
vergadering van Haviland gestuurd. De
gemeente maakt deel uit van deze dienstverlenende intercommunale, die in het arrondissement Halle-Vilvoorde vooral instaat voor
ruimtelijke ordening en economische expansie.
Haviland verzorgt in Linkebeek de huisvuilophaling en biedt technische ondersteuning bij
de uitbating van het containerpark.
> Waarnemend burgemeester Damien Thiéry
wordt door de gemeenteraad naar de algemene
vergadering van de Gemeentelijke Holding (het
vroegere Gemeentekrediet) gestuurd. De
belangrijkste agendapunten op 26 juni hebben
betrekking op het faillissement van de maatschappij, dat nog steeds niet is afgesloten. Dat
zal ook voor onze gemeente belangrijke
negatieve financiële gevolgen hebben.
> De gemeenteraad brengt een gunstig advies
uit over de jaarrekening 2012 van de kerkfabriek
Sint-Sebastiaan. De gewone rekening sluit af
met een overschot van ongeveer 230.000 euro
en een investeringsoverschot van 2.600 euro.
De gemeente geeft geen financiële tegemoetkoming aan de kerkfabriek.
> Tot slot wordt een eerste budgetwijziging
2013 meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.
> Raadslid Eric De Bruycker (ProLink)
interpelleert vervolgens het schepencollege
over een aantal beleidsproblemen.

Volgens de interpellant klagen steeds meer
inwoners over de afschaffing van het ophalen
van grof huisvuil. Volgens schepen Yves
Ghequiere wordt er maandelijks een ophaalronde van grof huisvuil georganiseerd, weliswaar op aanvraag, te betalen en beperkt tot 3 m³
per jaar. Hij deelt ook mee dat de gemeente
volgens het nieuwe afvalstoffendecreet van de
Vlaamse Regering opnieuw twee keer per jaar
een ophaalronde huis aan huis moet houden. Er
is dus verbetering op komst.
> De interpellant van ProLink wijst er vervolgens op dat de beslissing om groenafval niet
langer gratis te laten deponeren in het containerpark voor veel inwoners moeilijk verteerbaar
blijft. Raadslid Paul Sedyn (Ensemble-LKBSamen) zegt dat die ingreep noodzakelijk was
omwille van de hoge kosten voor de verwerking van het aangevoerde groenafval. In het
arrondissement Halle-Vilvoorde wordt er
trouwens in een dertigtal gemeenten geijverd
om overal gelijke tarieven toe te passen, zodat
het afvaltoerisme wordt tegengegaan. De
prijzen van Linkebeek behoren tot de goedkoopste.
> ProLink is van oordeel dat de herstellingen
van de winterschade aan het wegdek lang op
zich laten wachten. Volgens het college gebeurden
er her en der wel al kleine herstellingen, maar
was vooral het slechte weer de oorzaak van de
vertraging. Raadslid Paul Sedyn deelt mee dat
hij van plan is een raamovereenkomst op te
maken voor het onderhoud van straten en
voetpaden. Dat is momenteel niet eenvoudig,
omdat de Brusselse watermaatschappij is
begonnen met de aanleg van collectorbuizen
voor de zuivering van de Verrewinkelbeek.
> Volgens raadslid Eric De Bruycker wordt er
niet altijd correct omgesprongen met de
bewonerskaarten in de Beukenstraat, de
Hoekstraat en de Rodestraat. Volgens schepen
Yves Ghequiere beschikken enkel de bewoners
van de Beukenstraat en de Hoekstraat over een
kaart om de verzinkbare paal te bedienen. Het
voertuig moet bovendien op hun naam zijn
ingeschreven. Volgens de schepen zijn er voor
de Rodestraat tot op heden nog geen kaarten
verspreid. Hij geeft wel toe dat er na een
politiecontrole een aantal kaarten zijn ingetrokken
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DWARS DOOR LINKEBEEK

Emmanuelle Schoon, thuis op het Gemeenteplein

‘Linkebeek is rustig,
maar niet doods’

een dame de deur. Emmanuelle
Schoon wil ons wel te woord staan, als
we het kort houden. Dat beloven we,
en dus begint Emmanuelle vrijuit over
zichzelf en over Linkebeek te vertellen.
Een tiental jaar, zo lang woont zij met
haar gezin – dat naast Emmanuelle ook
nog bestaat uit een echtgenoot en twee
kinderen van 14 en 17 jaar – in het huis
op het Gemeenteplein. ‘Dit was
vroeger nog een kapperszaak’, vertelt
ze. ‘Toen we het huis voor het eerst
zagen, waren de aanhechtingen van de
wastafels en de kappersstoelen nog te
zien. Een nieuwe parketvloer plaatsen
was dus geen overbodige luxe. Er is
veel aan gewerkt om dit huis een beetje
leef baar te krijgen.’

© Tine De Wilde

Dank u
Het gezin van Emmanuelle is niet
afkomstig van Linkebeek. ‘We woonden
eerst in Vorst’, licht ze toe. ‘Daar
woonden we op een appartement. De
twee kinderen sliepen in één kamer.
Dat was verre van ideaal. Omdat we
vonden dat dit niet langer zo kon, zijn
we op zoek gegaan naar een huis. Mijn
man was destijds opticien in Linkebeek, dus zijn we hier op zoek gegaan
naar een woning. Dit huurhuis was
ideaal voor ons, vlak bij het werk van
mijn man. De villa’s tussen de bossen
zijn te duur voor ons (lacht).’

In de reeks Dwars door Linkebeek leren we de gemeente
en haar inwoners beter kennen. Op het stratenplan
stippelden we een route uit, kriskras door Linkebeek.
Onderweg bellen we – geïnspireerd door het toeval – bij
willekeurige inwoners aan en we laten hen hun verhaal
doen. Vorige keer lag ons vertrekpunt in de Kerkstraat.
In deze aflevering bellen we aan bij een huis op het
Gemeenteplein. Emmanuelle Schoon opent de deur.
Het is al diep in mei als we ‘dwars door
Linkebeek’ wandelen, maar niets dat
daarop wijst als we een blik werpen op
het Gemeenteplein. De lucht is grijs,
de postbode is door de miezerige regen
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genoodzaakt zich te beschermen met
een regencape. We bellen dan ook aan
bij een huis met een kleine luifel boven
de voordeur, zodat we niet in de regen
hoeven te staan. Niet veel later opent

Zelf geeft Emmanuelle les in het
avondonderwijs. ‘Ik ben leerkracht
Frans in Sint-Pieters-Woluwe’, legt ze
uit. ‘Ik heb een tijdje lesgegeven aan
adolescenten, maar ik ben blij dat ik
nu les geef aan volwassenen. Ze zijn
gemotiveerder, ze stellen vragen, en
ze zeggen ‘dank u’. Dat is veel
aangenamer. Mijn leerlingen komen
uit de hele wereld: China, Colombia,
Tsjechië, Italië … Ook dat maakt het
interessant.’
Tien kilometer per uur
Emmanuelle heeft het naar haar zin in
Linkebeek. ‘Hier heerst nog echt een
dorpsgevoel. In Vorst zit je meer in een
verstedelijkte omgeving, waar alles
anoniemer verloopt. Linkebeek voelt
vriendelijk aan. We kennen ook de
meeste buren. En aangezien mijn man
hier een tijdje handelaar was, kent hij
veel mensen, en veel mensen kennen
hem. Hier op het Gemeenteplein
wonen we goed. ‘t Is hier rustig, maar
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niet doods. We zitten in het centrum,
dicht bij alle winkels en voorzieningen.
Als je door het raam kijkt, zie je
beweging, zonder dat het een hectische
drukte is. Er is weinig verkeer. De
auto’s die hier rijden, rijden langzaam
– nog geen tien kilometer per uur of
zo. Het enige minpuntje is dat je soms
wat moeilijker een parkeerplaats vindt.
Nu ja, als je drie minuutjes geduld
hebt, komt er wel weer een plaats vrij.’
‘Wat elk jaar een mooi moment is in
Linkebeek, is de Bonhomme Hiver, de
verbranding van de sneeuwpop op het
einde van de winter’, aldus Emmanuelle.
‘Dat is elk jaar een gezellige, hartverwarmende bijeenkomst. Ik zou niet
durven te stellen dat ik een echte
Linkebeekse ben geworden. Daarvoor
ben ik allicht niet goed genoeg
ingeburgerd, maar ik voel me hier wel
thuis. Ik vermoed dan ook dat we hier
zullen blijven wonen. Mijn man werkt
nu in Waver. Af en toe zijn er wel files,
maar die heb je overal in deze streek.
Mijn kinderen gaan met de bus naar
school. Linkebeek is heel goed ontsloten
met het openbaar vervoer. Ik zie dus
geen reden om Linkebeek snel te
verlaten.’
Huisje, tuintje?
‘Als ik even aan de drukte wil
ontsnappen, ga ik wandelen in het
Schaveyspark’, zegt Emmanuelle. ‘Daar
ging ik vroeger vaak wandelen. Het is
een prachtig stukje natuur, heerlijk om
tot rust te komen. We hebben ook een
tuin aan dit huis, maar daar maken we
eigenlijk niet zo veel gebruik van. Hij
is momenteel eerder een wildernis. Dat
komt omdat we eerst een eindje
moeten lopen vooraleer we in de tuin
terechtkomen. Erg praktisch is dat niet.
Langs de andere kant is het wel
grappig. Toen we nog in het appartement
in Vorst woonden, wilden we absoluut
een huis met een tuin. En nu we er
eindelijk eentje hebben, komen we er
amper in. Tja, zo gaat dat in het leven
zeker?’
Wim Troch

Nieuws van Chiro Sjoen

Na twee mooie en (meestal) warme zomermaanden is Chiro Sjoen terug van
weggeweest. Tijd voor een nieuw verslagje.
Over het kamp
Ons kamp in Kroatië was zowel voor de leiding als voor de Chiroleden een
avontuur dat we nooit zullen vergeten! We verbleven dicht bij de zee, wat welkom
was, omdat het er gemiddeld 32° was. We zijn dan ook dagelijks een duikje gaan
nemen. De twee- en driedaagse van de kinderen was ook een groot succes,
ondanks de hitte. De leiding paste het programma in functie van het weer aan,
zodat het voor iedereen tof bleef. De dagen vlogen voorbij. Voor we het goed en
wel beseften, moesten we alweer 20 uur in een bus spenderen om naar huis te
gaan. Gelukkig hebben we optimistische leden en is het hen gelukt om ook van
de terugreis iets leuks te maken.
Bedankt aan alle ouders, vrienden en familie om jullie kinderen tien dagen lang
toe te vertrouwen aan de Chiro. Dat betekent heel veel voor ons.
InFOTOdag op 21 september
We hanteren dit jaar een ander concept om de foto’s van het afgelopen Chirojaar
en het kamp aan vrienden en familie te tonen. Wat dit idee inhoudt, verklappen
wij nog niet. Maar randanimatie, een barbecue, leidingscafé, onze typische
carwash en een diavoorstelling zullen zeker aanwezig zijn. Hou jullie mailbox en
Facebookpagina goed in de gaten, want via die weg zal nog heel wat informatie
volgen.
Start Chirojaar op 29 september
We beginnen het Chirojaar met een hele dag vol Chiroactiviteiten. Vandaag
krijgen de leden ook te horen wie hun nieuwe leiders/leidsters zijn.
Afscheid
We nemen dit jaar met spijt in het hart opnieuw afscheid van enkele leiders die
beslisten om te stoppen met de Chiro: Max De Goÿ, Nicolas Desmet, Maxence
Vanderelst, Tom De Greef, Lina De Greef, Jens Van Goethem, Kurt Homan,
Ruben Van Ruysseveldt, Yannick Du Pré en Aurélie Buvé. Bedankt voor de fijne
jaren.
En ook veel succes aan de nieuwe leiding. Jullie gaan dat ongelooflijk goed doen.
Wij hebben er alle vertrouwen in. Natuurlijk zullen zij ook bijgestaan worden door
Sien Hamelryck, Tine De Sauter en Margo Beeckman, die nog een jaartje in de
leiding blijven.
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Nieuws van het Sint-Ceciliakoor
Programma najaar 2013
Ook voor het Sint-Ceciliakoor zit de vakantieperiode erop.
De wekelijkse repetities werden op maandag 2 september
hervat om het vrij drukke najaar voor te bereiden.
Eind deze maand plant het koor opnieuw een koorweekend.
Na het Franse kustdorpje Wissant werd deze keer voor
Turnhout en omgeving gekozen. Het koor logeert in het
vakantiecentrum De Linde in Retie. Op zaterdag 28
september zingen ze om 19 uur in de abdij van het nabijgelegen Postel. Op het programma staat onder meer de kleine
Orgelmesse van Joseph Haydn, begeleid door organist Jo
Depeyper uit Sint-Genesius-Rode. Op zondag volgt een
stadswandeling in het centrum van Turnhout. Een middaglunch geldt als afsluiter.
Op zaterdag 26 oktober neemt het koor deel aan de liederenavond in hoeve ’t Holleken. Die wordt georganiseerd met
medewerking van de Linkebeekse koren. Meer informatie
volgt via de gemeentelijke mededelingen.
En dan is er natuurlijk het jaarlijkse kerstconcert in samenwerking met het orkest Camerata. Dirigenten Eric Kirsch en
Francis Mourey zetten opnieuw hun beste beentje voor om
koor en orkest voor te bereiden op dit jaarlijkse eindejaarsconcert. Dat vindt plaats op zaterdag 21 december in de
Sint-Sebastiaanskerk, met nadien de traditionele receptie in
de Moelie.

Anderstaligen in je vereniging – infosessie
Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant &
vzw ‘de Rand’
donderdag 3 oktober
20 uur – GC de Boesdaalhoeve
Wie Nederlands leert, gaat vaak op zoek naar activiteiten in
het Nederlands. Een nieuwe taal leer je immers het best als je
ze veel spreekt. Nederlandstaligen kunnen daarbij helpen,
door anderstaligen veel oefenkansen te geven. Ben je
(bestuurs)lid van een vereniging met anderstalige leden of wil
je graag meer anderstalige leden betrekken bij je activiteiten?
Marjan Baeyens van het Huis van het Nederlands VlaamsBrabant geeft je tips over hoe je in je vereniging kan omgaan
met leden die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Ze
beantwoordt vragen als Hoe kan ik mensen die Nederlands leren
meer kansen geven om te oefenen?, Hoe kan ik iets moeilijks duidelijk
uitleggen in het Nederlands?, of Hoe kan ik de ‘spreekangst’ bij
mensen die Nederlands leren verkleinen?.
Je krijgt tijdens deze informatieavond ook meer nieuws over
Bijt in je vrije tijd, een project waarmee vzw ‘de Rand’ en
het Huis van het Nederlands verenigingen en anderstaligen
dichter bij elkaar brengen. Als je zelf vragen hebt, kan je die
uiteraard ook stellen. Op deze infosessie zijn alle verenigingen
welkom, ook als ze nog niet deelnemen aan Bijt in je vrije tijd.
Meer info en inschrijven: info@bijtinjevrijetijd.be
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Nieuws van de Gezinsbond
Het bezoek aan Bobbejaanland was voor onze Gezinsbond
de perfecte afsluiter van een heerlijke zomervakantie.
Hoe die uitstap verlopen is, lezen jullie in de volgende
sjoenke.
Conditietraining
De conditietraining ging op donderdag 5 september
opnieuw van start. Elke donderdag is iedereen van 20.30
tot 21.30 uur welkom in de Moelie. Kristel is nog steeds
onze deskundige trainster. De bedoeling is de spieren te
verstevigen en het uithoudingsvermogen te verhogen. De
oefeningen worden week na week langzaam opgebouwd
en zijn voor iedereen haalbaar. Dankzij aangekocht
materiaal als springtouwen, elastieken … zijn de oefeningen
gevarieerd en uitdagend. Nieuwsgierig? Kom langs en
neem een lesuurtje gratis deel. Iedereen is welkom.
Gezinsbondleden kunnen tegen een supervoordelig tarief
deelnemen.
Kinderbuurtfestival
Op zondag 15 september neemt de Gezinsbond actief
deel aan het Kinderbuurtfestival in het Schaveyspark. Het
wordt een dagje genieten van voorstellingen en samen
picknicken. We rekenen op het zonnetje. Er zijn tenten
als het minder mooi weer is.
Ring van Sjoenke
De week daarna, op zondag 22 september, zoeken we
naar de verloren ring van de reus Sjoenke. Aan de hand
van tips en opdrachten moeten we de ring kunnen
vinden. Lees grondig elke sjoenke. Je vindt in elke editie
sinds april een tip. Inschrijven kan in de Moelie en kost
5 euro per ploeg.
Tot dan, het bestuur

De Gordel herenigd
Na 32 jaar hield de Gordel het voor bekeken en werd hij opgevolgd door
het nieuwe Gordelfestival, dat op 1 september zijn eerste hoogdag
beleefde. Een reden te meer voor de vroegere coördinatoren van de
Gordel om 32 jaar na datum opnieuw samen te komen. Zij komen
allemaal uit de Vlaamse Beweging, die de actie onderschreef: ‘Wij
houden van alle mensen die het Vlaamse karakter van onze gemeente
eerbiedigen.’ Per faciliteitengemeente bedachten ze maandelijks een
originele actie om het uitgangspunt onder de aandacht te brengen. Na
een jaar hielden ze het voor bekeken, maar ze werkten aan een vervolg
dat de geest en het opzet van de slogan levend hield. De Gordel was
geboren, ondersteund door de wielerclub van Sint-Genesius-Rode. Het
initiatief groeide echter al snel boven de hoofden van de vrijwilligers,
zodat VTB-VAB en Bloso het voortzetten.
Op de foto, ‘32 jaar later’, v.l.n.r.: Guido Bulens (Kraainem), Herman
Struyf (Wezembeek-Oppem), André Lerminiaux
(Drogenbos), Willy Spittaels (Wemmel), Mija De Greef
(Sint-Genesius-Rode) en Willy Sterckx (Linkebeek).
Wie graag meer wil weten over de geschiedenis van de Gordel kan het
boek Geschiedenis van de Gordel (drukkerij Lannoo) lezen.

Zumbalessen
elke dinsdagavond vanaf
10 september
19.30 uur – GC de Moelie

Elke dinsdagavond kan je je
komen uitleven op de zuiders
getinte dansmuziek tijdens een
uurtje zumbales. Wegens het
grote succes worden de lessen
opnieuw voor een jaartje verlengd. Kom genieten van de
opzwepende muziek, de leuke
danspassen en de uitstekende
lerares Delia!
Inschrijven kost 75 euro voor
13 lessen.
Leden van de Gezinsbond
betalen 65 euro.
Meer info en inschrijven:
GC de Moelie,
dirk.craps@derand.be,
02 380 39 89

21e Jeugdsportival
zondag 6 oktober
10 tot 16.30 uur - Hofstade

Tijdens het 21e Jeugdsportival kunnen alle
jongeren van 10 tot 18 jaar doorlopend een
veertigtal spectaculaire en uitdagende sporten
uitproberen, in combinatie met een muzikale
afsluiter.
We nemen de trein naar Mechelen. Van daaruit
is er gratis busvervoer naar Hofstade. Het enige
wat je zelf moet doen, is je inschrijven en een
lunchpakket meebrengen. Bij je inschrijving
ontvang je een deelnemerskaart, waar je
stempels op kan sparen. Per deelname aan een
sportactiviteit ontvang je één stempel. Wie op
het einde van de dag minstens vijf stempels
verzameld heeft, mag om 16.30 uur gratis naar
een spetterende muzikale slotact.

Diversiteit op café
Café Combinne
elke dinsdag
19.30 tot 22 uur - Bierkaffee
het Labierint

Elke dinsdagavond komen in het Labierint
mensen samen om in een ongedwongen sfeer een
kopje koffie of thee te drinken en te praten.
Bijzonder is dat de groep bestaat uit Nederlandsen anderstaligen. Michel Mouton is er altijd. Hij
is niet de leerkracht, maar leidt alles in goede
banen. Hij verwelkomt de deelnemers en
stimuleert hen om met elkaar in gesprek te gaan.
Mensen die liever luisteren, zijn ook welkom.
Wat heb je eraan als anderstalige?
In Linkebeek en omgeving wonen heel wat
anderstaligen. Toch is voor velen de kennis van
de Nederlandse taal belangrijk. Het is handig om
de kinderen te helpen met hun schoolwerk, een
kans te maken op de arbeidsmarkt, contact met
de buren te leggen ... Café Combinne is uniek.
Hier krijg je de kans om Nederlands te oefenen
in het echte leven. Je hoort er spreektaal, net zoals
op de markt, bij de apotheker of op café.
Wat heb je eraan als Nederlandstalige?
Ook voor Nederlandstaligen biedt Café Combinne
unieke kansen. Je ontmoet mensen met verschillende culturen en achtergronden. Hieruit vloeien
heel wat interessante babbels voort. Je krijgt
bovendien voldoening van mensen wegwijs te
maken in het lokale (gemeenschaps)leven en je
leert ongetwijfeld bij over jouw eigen taal.
Voor wie?
Iedereen is welkom: studenten, gepensioneerde
expats, cursisten Nederlands, anderstaligen die al
een aardig mondje Nederlands spreken ...
Praktisch
Iedere dinsdag van 19.30 tot 22 uur in Bierkaffee
het Labierint (Sint-Sebastiaanstraat 14). Binnen
deze caféformule kom en ga je wanneer je wil.
Koffie, thee en water zijn gratis.

Prijs: 7 euro (kassa), 5 euro (vvk)

Café Combinne is een samenwerkingsverband
tussen Arch’educ en vzw ‘de Rand’.

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

Meer info: 02 380 77 51, info@demoelie.be,
www.demoelie.be, www.cafecombinne.be

FAMILIES VAN LINKEBEEK

© Tine De Wilde

Jean Heymans is ondertussen 82 jaar en
de jaren wegen, maar het geheugen is
nog intact. ‘Mijn vader Frans, Soike
zoals iedereen hem noemde, was
juwelier. Hij werkte in Brussel, maar
had geen eigen zaak. Toen ik hem
vertelde dat ik later een juwelierszaak
wou beginnen, schrok hij zich een
hoedje. Hij vond het risico te groot.
Daarvoor heb je te veel kapitaal nodig.’
Gelukkig had vader Frans een waardig
alternatief achter de hand. ‘Waarom
word je geen horlogemaker?’, vroeg
hij. Omdat je in die tijd nog naar je
ouders luisterde, ging ik de richting
horlogerie volgen aan de Arts &
Métiersschool in Brussel.’ Jean was een
goede leerling, om niet te zeggen de
beste van zijn lichting. Aan het einde
van zijn opleiding ging hij aan de haal
met de prestigieuze Urvatairprijs. ‘Dat
hield in dat ik een stage mocht volgen
in Zwitserland, hét uurwerkenland. Ik
kwam er terecht bij Vacheron &
Constantin in Genève. Niet de eerste
de beste.’

De Zwitserse
droom van Jean
Heymans
Iedere Linkebekenaar is ongetwijfeld al eens voorbij de
juwelierszaak Heymans op de Dapperensquare gelopen.
Het verhaal van stichter Jean Heymans, die zijn eigen
American dream met Zwitserse precisie realiseerde, is
misschien minder bekend.
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Het betere puzzelwerk
In 1948 werkte Jean een jaar voor de
bekende Zwitserse horlogemaker om
zijn beroep en passie onder de knie te
krijgen. Het was een moeilijke maar
nuttige leerschool, herinnert hij zich.
‘Ik moest er geen horloges herstellen,
maar ze zelf ineensteken. We kregen
een doosje met onderdelen voor onze
neus, en daar moesten we een perfect
werkend uurwerk van maken. Een echt
precisiewerkje.’ Het was niet altijd
werken, werken, werken in Zwitserland. ‘Ik maakte gebruik van mijn
verblijf in de bergen om te leren skiën.’
In 1950 werd Jean terug naar het
vaderland geroepen. ‘Om mijn
legerdienst te doen.’ Daar vonden ze
het geknipte werkje voor hem. Bij de
luchtmacht mocht hij de apparatuur
van de vliegtuigen repareren. ‘Mijn
opleiding als horlogemaker kwam
daarbij van pas.’
Op bezoek bij de koning
Toen Jean afzwaaide, achtte hij de tijd
rijp om samen met zijn Christiane een
huis en een eigen winkel te bouwen.
Tijdens de bouw van de winkel ging
Jean in een horlogewinkel in Brussel
werken. ‘In de winkel stond een
Atmosklok, een prachtig model dat

VERENIGINGSNIEUWS
niet moest worden opgewonden, maar zijn energie haalde uit de
temperatuurschommelingen’, herinnert Jean zich. ‘In sierlijke letters
stond er ‘elle vit de l’air du temps’ (‘ze leeft van de lucht’, n.v.d.r.) op
geschreven. Ik verkocht zo’n klok aan Leopold III en moest ze in
Laken gaan installeren. Mijn baas en de vertegenwoordiger van de
winkel wilden het paleis natuurlijk ook eens aan de binnenkant zien,
maar ze mochten niet binnen. De koning keek letterlijk over mijn
schouder mee terwijl ik de klok installeerde. Ik was bloednerveus,
maar kon mijn werk toch goed doen. Ik moest later nog eens teruggaan om de klok te regelen.’ En die klok, die tikt ondertussen nog
steeds in het koninklijk paleis.
Baksteen in de maag, tandwieltjes in het hart
Begin jaren vijftig kon Jean uiteindelijk zelf met zijn winkeltje en
herstelatelier beginnen. Hij begon letterlijk van nul en bouwde zijn
winkel en faam zelf uit. ‘Ik herstelde niet alleen uurwerken, ik
verkocht er ook. De eerste dag dat de winkel open was, had ik nog
niet veel in stock: drie uurwerken en vijf gouden kettingen’, lacht
Jean. ‘Ik was, hoe kan het ook anders na een stage in Genève,
gespecialiseerd in Zwitserse horloges. Ik importeerde ze rechtstreeks
van daar en verkocht ze hier in mijn winkeltje. Ik had alles: van de
duurdere merken tot minder exclusieve uurwerken. Ik deed de
herstellingen en een beetje verkoop; mijn vrouw sprong af en toe bij
in de winkel.’ Het winkeltje kende veel succes en Jean moest na
verloop van tijd aan uitbreiden denken.

Nieuws van judoclub Linkebeek
Start trainingen
Misschien is het na een sportindigestie door Wimbledon, de
Ronde van Frankrijk en het WK atletiek eens tijd om na te
denken over jouw eigen sportieve ambities of over de noodzaak
om jouw kinderen aan het sporten te zetten. Want sporten is
gezond en je krijgt er een goede conditie door. Waarom zou judo
niks voor jou of jouw kinderen zijn?
Op de website www.judoclublinkebeek.be vind je al onze
trainingsmomenten. Je kan vier keer gratis mee trainen
(verzekering inbegrepen), zodat je kan oordelen of judo iets voor
jou is. Via Nadine Swalens (02 380 81 22) of Johan De Sauter
(0475 42 68 69) kan je bijkomende informatie krijgen.
De trainingen worden geleid door Vital Swaelens en Ben
Houbrechts en vinden plaats in de turnzaal van de gemeentelijke
basisschool. Loop op woensdag vanaf 17.45 uur of op vrijdag
vanaf 18 uur gerust even binnen om een kijkje te nemen.
Terugblik
Op 7 juni vond onze gordeluitreiking plaats (zie foto). Traditiegetrouw belonen wij de trouwe leden met een graadverhoging op
het einde van het jaar. Aan de jeugd en hun (talrijk aanwezige)
ouders werd een kleine receptie aangeboden.

‘Ik heb doorgewerkt tot mijn zestigste. Daarna gaf ik de winkel in
handen van An, mijn dochter.’ En dat zijn kundige handen, want ook
An ging het vak leren in Zwitserland. ‘Ik heb ook een zoon, Stephan,
die niet in de horlogeriesector wilde werken, maar dokter werd. Ook
niet slecht, toch?’
De horlogewinkel van Jean Heymans bestaat na meer dan zestig jaar
nog steeds, maar verkoopt nu ook andere juwelen. ‘Er is veel werk’,
zegt Jean. ‘We hebben niet alleen klanten uit de gemeente, maar ook
uit Brussel en andere plaatsen. Soms komt er ook bekend volk over de
vloer. Herman Van Rompuy heb ik hier al gezien en Axelle Red.’
Over de toekomst durft Jean zich niet uit te spreken. ‘Geen idee of
een van de kleinkinderen de winkel zal voortzetten. Ik hoop van wel.’
Maarten Croes
Andere bekende linken met de familie Heymans
> Frans Heymans: juwelier en vader van Jean. Werkte bij de
gebroeders Leysen aan de Kiekenmarkt in Brussel.
> Christiane De Veen: vrouw van Jean. Stamt uit een
Linkebeekse familie. Hielp mee in de winkel van Jean.
> Frans De Veen: schoonvader van Jean. Was ambtenaar in
Brussel en schepen, onder meer van Openbare Werken, in
Linkebeek in de jaren vijftig en zestig.
> Elise Heymans: drie jaar oudere zus van Jean. Week lang
geleden uit naar Ukkel, waar ze nog steeds woont. Werkte
ook in de juwelensector, ze polijstte juwelen.
> An Heymans: dochter van Jean. Huidige zaakvoerster van
Juwelier Heymans. Leerde het vak onder meer bij Omega
in Zwitserland.
> Stephan Heymans: zoon van Jean. Is dokter.

Op 22 juni organiseerden wij onze jeugdsportdag in het pittoreske
Sy, op een twintigtal kilometer van Durbuy. Samen met een 45-tal
Linkebekenaren beleefden we een stralend avontuurlijke dag.
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Repair Café

Op consultatie bij de
materiaaldokter

Op de foto: André Van Kerm en zijn vrouw Jeannine Schoonejans

Eind juni vond in de gemeenteschool in de Van Dormaelstraat het eerste Repair
Café in Linkebeek plaats. Vanaf 29 september slaat het Repair Café elke laatste
zondag van de maand zijn tenten op in de Moelie.
Repair wat? Het basisidee van een Repair Café is simpel: we
gooien te veel dingen weg die gemakkelijk hersteld kunnen
worden. De kennis en vaardigheden om spullen te herstellen,
gaan stilaan verloren. Minder en minder mensen weten nog
hoe ze sokken moeten stoppen of een remblokje op een fiets
moeten monteren. Daar wil het initiatief komaf mee maken.
Initiatiefneemster Jacqueline Moulaert: ‘Al het materiaal om
spullen te repareren, is aanwezig tijdens een Repair Café, en
wij hebben ook een aantal vrijwillige reparateurs. De
mensen moeten enkel hun kapotte spullen meebrengen.
Zelfs geen geld, want het is helemaal gratis.’ Belangrijk is
ook dat de mensen iets bijleren. Mieke Vandenbroucke,
vrijwilligster van het Repair Café: ‘Het is ook de bedoeling
om de mensen te leren hoe ze hun kapotte spullen moeten
herstellen. De reparateur en de eigenaar herstellen het
materiaal samen.’
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Ondertussen aan de toog
De ‘café’-kant is minstens zo belangrijk als de ‘repair’-kant.
Het draait ook om een gezellig samenzijn en elkaar leren
kennen. In de bar kunnen bezoekers iets drinken terwijl ze
wachten op hun beurt om naar de hersteller te gaan. ‘Het
eerste Repair Café was een gezellige bedoening. Er was een
goede sociale mix: Franstaligen en Nederlandstaligen,
oudere mensen en jonge gezinnen met kinderen’, vertelt
Vandenbroucke. Tijdens een Repair Café worden er ook
sociale banden gesmeed. Moulaert: ‘Als eigenaar en
hersteller elkaar een paar weken later in de winkel weer
tegen het lijf lopen, hebben ze meteen een gespreksonderwerp, bijvoorbeeld de herstelde broodrooster die geen
zwartgeblakerde toastjes meer uitspuwt.’

VERENIGINGSNIEUWS
Geslaagd met onderscheiding
Het eerste Repair Café vond nog voor de zomer plaats. Er waren acht
herstelateliers. ‘Elektro’ was het populairste, maar er waren ook
ateliers voor fietsherstellingen, klein timmerwerk en speelgoed,
naaiwerk, messen slijpen, iPhone of iPad, juwelen en informatica. ‘Er
waren 108 aanvragen voor herstellingen, meer dan we verwacht
hadden. In 70 % van de gevallen was de reparatie succesvol. Een
onderscheiding dus. 78 spullen werden van een enkele reis naar het
afvalstort gered’, zegt Moulaert. Aan het onthaal gebeurt de eerste
screening. Voor echt hopeloze gevallen biedt het Repair Café geen
soelaas. Maar de mensen met spullen die niet hersteld kunnen
worden, zijn niet voor niets gekomen. Ze krijgen altijd tips mee over
hoe hun toestel kan worden hersteld.
Anekdotes hebben de initiatiefnemers genoeg. Vandenbroucke: ‘Een
mooi verhaal is dat van een gehandicapt meisje van wie de cassette
was blijven vastzitten in de cassettespeler. Ze was in de wolken dat ze
niet alleen haar speler kon recupereren, maar ook haar cassette. En
dat kindje van een jaar of drie van wie het knuffeltje helemaal
uitgerafeld was. Hij zei dat hij ermee naar de dokter kwam om het te
laten genezen.’ De operatie was gelukkig succesvol en de patiënt
mocht meteen weer naar huis.
En de toekomst?
Vanaf september zal er iedere laatste zondag van de maand een Repair
Café plaatsvinden in de Moelie. Moulaert: ‘We zoeken nog reparateurs
of andere vrijwilligers. Die hoeven niet iedere maand aanwezig te
zijn. Hoe groter de groep vrijwilligers en herstellers, hoe meer we
kunnen afwisselen.’ Je hoeft trouwens geen handige Harry te zijn om
mee te helpen in het Repair Café. ‘We kunnen best nog wat vrijwilligers gebruiken om te helpen aan de bar of het onthaal.’
Een ander idee voor de toekomst is om bepaalde themazondagen te
organiseren. ‘We kunnen bijvoorbeeld een speciale dag voor het
onderhouden van grasmaaiers houden. Of speciale aandacht besteden
aan het herstellen van fietsen.’ Eén ding is zeker: de ideeën en
dynamiek van de initiatiefnemers zijn – in tegenstelling tot sommige
spullen – onverwoestbaar.

De ring van Sjoenke
Cultuurraad Linkebeek
Lastminutebericht
zondag 22 september
14 uur – GC de Moelie
De ring van Sjoenke is nog
altijd zoek, zoals je ook kon
lezen in de vorige edities van
deze gemeenschapskrant. Al
wie informatie kan verschaffen wordt dringend gevraagd
die mee te delen op zondag
22 september om 14 uur in de
Moelie. Die dag gaan we een
namiddag op zoek naar het
juweel.
Ga je graag mee op zoektocht? Schrijf je dan in via
de Moelie: 02 380 77 51,
info@demoelie.be.

Kaasavond
Toneelvrienden
zaterdag 5 oktober
vanaf 18 uur – GC de Moelie

Maarten Croes

GC de Moelie doet mee met Repair Café
Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een
broodrooster die niet werkt? Of met een wollen trui vol mottengaatjes? Weggooien? Mooi niet! Breng ze naar het Repair Café en
herstel ze samen met iemand die er meer van weet. Het Repair
Café is gratis en toegankelijk voor iedereen. Het is een ideale plek
om sociale contacten te smeden en nieuwe ervaringen op te
doen.

Repair Café Linkebeek
zondag 29/09, 27/10, 8/12
zondag 26/01, 23/02, 30/03, 20/04, 25/05 en 29/06/2014
14 tot 18 uur - GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14,
Linkebeek
Acht categorieën van herstellingen
Elektro, fiets, klein timmerwerk en speelgoed, naaiwerk, messen
slijpen, iPhone/iPad, juwelen, informatica.
Ben je een klusser en ben je bereid om te helpen, contacteer het
Repair Café-team: repaircafelinkebeek@gmail.com.
Meer info: www.repaircafe.be/nl.

Lief hebbers van een lekker stukje kaas en een goed glas
wijn zijn ook dit jaar welkom op de kaas-en-wijnavond
van de Toneelvrienden. Die vindt op zaterdag 5 oktober
vanaf 18 uur plaats in GC de Moelie. De niet-kaasliefhebbers vinden ook een assortiment charcuterie op ons
uitgebreide buffet. Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook
mooie prijzen te winnen.
Noteer alvast 22, 23 en 24 november in jullie agenda,
want dan staan de Toneelvrienden opnieuw op de
planken. Dit keer brengen we Slaap je lekker met mijn
vrouw?, een komedie van Neil en Caroline Schaffner,
in een regie van Eddy Vannerom.
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MOELIE KIJK UIT NAAR …
In de Moelie kan je voor veel meer terecht dan het bijwonen van podiumactiviteiten. Een gratis abonnement op
gemeenschapskrant sjoenke levert je informatie over activiteiten in de Moelie en in het biercafé Het Labierint. Het
volstaat om je adres achter te laten bij het onthaal van de Moelie en sjoenke valt maandelijks in je bus. Wil je graag
elke maand onze elektronische nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@demoelie.be. Hieronder
vind je al enkele teasers voor het komende seizoen.

Cursus
Klim in je stamboom
van 15 oktober tot
19 november
20 tot 22 uur
GC de Moelie

Groepstentoonstelling
van 11 tot 13 oktober
GC de Moelie
Van 11 tot en met 13 oktober kunnen
kunstenaars drie werken exposeren
tijdens de jaarlijkse groepstentoonstelling. Het thema van deze editie is Het
beste van jezelf. Landschappen, dieren,
portretten, abstract … Het kan
allemaal dit jaar. Alle kunstdisciplines
zijn toegelaten.
Inschrijven kan tot 25 september.

Benieuwd naar je eigen roots? Naar
waar je voorouders leefden? Naar wat
ze deden? Tijdens vijf dinsdagavonden
leer je de stamboom van jouw familie
samenstellen. Welke historische
bronnen moet je raadplegen en hoe
gebruik je het internet? Stap voor stap
leer je de familiekunde (genealogie)
kennen.
Data: 15 en 22 oktober, 5-12 en
19 november van 20 tot 22 uur
Bezoek Rijksarchief op 30 november

Quiz
cultuurraad Linkebeek
zaterdag 19 oktober
19.30 uur – GC de Moelie
Op zaterdag 19 oktober kan je vanaf
19.30 uur in ploegen van maximum 5
personen deelnemen aan deze ludieke
quiz.

Toeters en bellen
3 en 4 maart
GC de Moelie
Kan je met muziek ook dingen
vertellen? Natuurlijk! En misschien
nog wel veel meer dan wat je met
woorden kan vertellen. GC de Moelie
en Jeugd en Muziek organiseren dit

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE
Musicalworkshops
Kids on Stage
5 oktober tot 14 december
Tien weken lang gaan we samen aan de slag. Het resultaat is
een volwaardige musicalvoorstelling met zang, muziek en
dans die we op zaterdag 14 december voor publiek spelen.
Voor iedereen van het derde tot het zesde leerjaar.
9 tot 11 uur - GC de Boesdaalhoeve
Telkens op zaterdag: 5-12-19-26 oktober, 9-16-23-30
november, 7-14 december

jaar voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Toeters en Bellen, een echt muziekbad
voor jonge kinderen. De kleuters
worden twee dagen ondergedompeld
in de wereld van klanken en muziek.

Filmstage
van 5 tot 7 maart
GC de Muse
We maken van je groep een echte
filmcrew, met cameraman, regisseur,
geluidsman en nog een heleboel andere
medewerkers. Op een actieve manier
maken kinderen van 8 tot 12 jaar
kennis met de verschillende fasen en
taken in het filmproductieproces. Stilte
op de set en … actie!
Meer info over alle activiteiten:
GC de Moelie, 02 380 77 51,
www.demoelie.be, info@demoelie.be

Info en inschrijven: 02 381 14 51, info@deboesdaalhoeve.be,
www.deboesdaalhoeve.be

Muziekkriebels voor peuters
van 12 tot 30 maanden
vanaf 6 oktober
familie
Els Buyle is verwelkomt peuters met mama of papa om samen te
genieten van elkaars plezier in muziek. Kinderen worden geboren
met een natuurlijke gevoeligheid voor muziek. Muziekkriebels wil die
gevoeligheid aanspreken, stimuleren en ontwikkelen in een
veilige, liefdevolle omgeving. De leefwereld van de kinderen staat
centraal.
op zondagvoormiddag 6-13-20-27 oktober - GC de Boesdaalhoeve

Prijs: 80 euro (kassa), 80 euro (vvk)
Inbegrepen bij de prijs: alle workshops, de voorstelling en de
kostumering
Website: www.kidsonstage.be

Leeftijd
12-17 maanden - 9 tot 9.45 uur
18-23 maanden - 10 tot 10.45 uur
24-30 maanden - 11 tot 11.45 uur
Max. 10 kinderen per groep
Prijs: 32 euro

NIEUWS UIT DE MOELIE
Kinderbuurtfestival
zondag 15 september
familie
Een plaatsje in het park, een deken op
een grasweide, bestek en servetten.
Om een leuke picknick te houden, heb
je weinig nodig. Omdat samen eten
een gezellig gebeuren is, nodigen wij
je uit op een grootse picknick in het
Schaveyspark. Daarnaast worden de
kinderen verwend met prikkelende
workshops, vier leuke voorstellingen in

An Nelissen,
Veerle Malschaert, Saartje
Vandendriessche & gast
De Queens of Comedy!
donderdag 26 september
humor
Drie vrouwen die al jaren hun mannetje
staan tussen de macho’s van de comedy
gaan samen op stap voor een onvergetelijke avond: 90 minuten loeiharde
humor van vrouwen. Ze vertellen over
dingen die ze zelf meegemaakt hebben.

Annelies Van Gramberen
(sopraan) en Elise Simoens
(pianoforte)
Liederen uit de salons van de
achttiende eeuw
Festival van Vlaanderen
donderdag 3 oktober
klassiek
Het subtiele timbre van de stem van
Annelies Van Gramberen en het
delicate toucher van Elise Simoens

het park en het bos en nog veel meer.
garanderen een verfijnde interpretatie
van dit speciale lied- en klavierprogramma. Je hoort liederen van Joseph
Haydn, Carl Philipp Emanuel Bach,
Johann Christian Bach en Wolfgang
Amadeus Mozart.

Voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar en
hun ouders.
11 uur - park Schaveys
Tickets: 8 euro. 1 euro korting op
kassaticket voor leden van de Gezinsbond.
Een organisatie van GC de Moelie,
GC de Boesdaalhoeve, CC de Meent
en GC de Muse.

En ja, ze menstrueren. En ja, ze hebben
kinderen. En ja, het zijn geoefende
multitaskers. Maar daar gaat het
allemaal niet over. De Queens brengen
puur amusement, want waar het over
gaat is: het publiek aan het lachen
brengen. Een fantastische opener voor
een hete culturele herfst.
Tekst: Peter Perceval & An Nelissen.
Regie: Peter Perceval
20 uur – GC de Moelie
Tickets: 14 euro (basisprijs), 12 euro
(groep), 10 euro ( jongeren)

Tijdens dit concert kun je de minder
bekende liederen van Mozart en Haydn
leren kennen. Haydn verrast met
eenvoudige melodieën en intelligente
begeleidingen. In Mozarts muzikale
verhalen kan je zijn talent en ervaring
als operacomponist horen.
20.30 uur – op locatie in de SintSebastiaanskerk, Kerkplein, Linkebeek
Inleiding in GC de Moelie om
19.45 uur.
Tickets: 15 euro (kassa/vvk), 13 euro
(groep), 12 euro (korting), 10 euro
( jongeren)

Nieuwe keuken in de Moelie
Sinds begin september beschikt de Moelie over een totaal vernieuwde keuken. Na 22 jaar intensief gebruik drongen
modernisering en verfraaiing zich op. De zomervakantie werd dan ook gebruikt om de hele keuken een grondige
facelift te geven. Vier gasbekkens, een grote bakplaat, een friteuse, een combisteamer, een industriële vaatwasmachine,
twee grote frigo’s, een diepvriezer, een grote dampkap, inoxkasten en -werkbladen, kookpotten, pannen, servies, bestek,
glazen. Je vindt het allemaal in de gloednieuwe leskeuken van de Moelie.
Wil je de leskeuken huren? Neem contact op met de Moelie.
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Lezersonderzoek gemeenschapskranten

Goed gekend en gelezen
Om de vijf jaar laten de Vlaamse Gemeenschap en vzw ‘de Rand’ een lezersonderzoek
uitvoeren over RandKrant en de gemeenschapskranten. Het marktonderzoeksbureau
Significant GfK nam tussen 11 april en 18 mei 2013 deze taak op zich om meer te
weten te komen over onze lezers en hun appreciatie.
Uit het onderzoek blijkt dat de
bekendheid van de gemeenschapskranten in dezelfde lijn ligt als vijf jaar
geleden. De appreciatie van de tijdschriften ligt hoger dan in 2008. Ze
hebben duidelijk hun plaats in het
regionale en lokale informatieaanbod.
De betrokkenheid van de lezers bij het
lokale en regionale gemeenschapsleven
ligt hoger dan bij niet-lezers. NietNederlandstalige of niet-Franstalige
mensen kennen ons minder goed, maar
als ze ons kennen, appreciëren ze ons
beter dan Franstalige inwoners.
De gemeenschapskranten zijn de
maandelijkse lokale informatiebladen
in de zes gemeenten met bijzonder
taalstatuut rond Brussel (de zandloper
in Wemmel, de lijsterbes in Kraainem,
uitgekamd in Wezembeek-Oppem,
buurten in Sint-Genesius-Rode,
sjoenke in Linkebeek, de kaaskrabber
in Drogenbos). In de representatieve
steekproef voor het onderzoek hebben
30 % van de mensen het Nederlands als
moedertaal, 62 % het Frans en 7 % een
andere taal. De taal waarin de vragen
werden beantwoord, was voor 25 %
het Nederlands, voor 75 % het Frans.
59 % van de bevraagde mensen kan
zich vlot uitdrukken in het Nederlands,
7 % begrijpt Nederlands, maar spreekt
het niet, 7 % begrijpt zo goed als geen
Nederlands.
Een selectie van de belangrijkste
resultaten
> 70 % van de bevraagde mensen kent
de gemeenschapskrant van zijn
gemeente, 44 % heeft de krant
effectief gelezen de afgelopen zes
maanden, zes op de tien zijn trouwe
lezers. Hiermee staan de gemeenschapskranten op de derde plaats in
de rangschikking van regionale en
lokale informatiemedia. De zandloper
in Wemmel is het meest bekend en
gelezen.

> De gemeenschapskranten
worden meer gelezen door
Nederlandstaligen (81 %)
dan door Franstaligen (28
%) en anderstaligen (31 %).
De link tussen bekendheid
en lees gedrag ligt bij
anderstalige lezers hoger
dan bij Franstalige lezers.
Oudere inwoners kennen
en lezen de gemeenschapskranten meer.
> De gemeenschapskranten
worden als tweede gerangschikt als het gaat over de
‘beste berichtgever’ over het
nieuws uit de eigen gemeente.
> De gemeenschapskranten
worden vooral gelezen
omwille van het nieuws uit
de gemeente. De belangrijkste reden om het
maandblad niet te lezen is
omdat het niet in de eigen
taal is.
> De gemeenschapskranten
krijgen een gemiddelde
beoordeling van 7,1 op 10.
Dat is een stijging ten
aanzien van het vorige
lezersonderzoek in 2008.
Nederlandstalige lezers (7,7)
beoordelen de gemeenschapskranten beter dan de
Franstalige lezers (6,4). De
kaaskrabber uit Drogenbos
wordt het hoogst gewaardeerd.
> Op het vlak van uitzicht en
vormgeving (7,2) en van
stijl (7,0) worden de
gemeenschapskranten goed
beoordeeld; op het vlak van
inhoud (6,9) zijn de lezers
iets kritischer: 1 op 3 lezers geeft aan
de gemeenschapskranten niet echt
boeiend en origineel te vinden. Op
het vlak van neutraliteit geven vooral
de Franstalige lezers de gemeenschapskranten een minder goede quotering:

59 % vindt de gemeenschapskranten
objectief en neutraal geschreven,
tegenover 85 % van de
Nederlandstaligen.

RAND-NIEUWS
> Lezers van de gemeenschapskrant zijn meer betrokken bij
het lokale verenigingsleven. Een kwart van de lezers heeft
ooit deelgenomen aan culturele en sociale activiteiten na
het lezen van informatie in de gemeenschapskranten
(N: 63 %, F: 9 %, anderstalig: 11 %).
> Anderstalige lezers van de gemeenschapskrant spreken
minder vaak Frans in hun gemeente dan niet-lezers.
Houding ten aanzien van gemeente
Er werd ook gepeild naar de houding van de mensen ten
aanzien van hun gemeente en de bekendheid van en de
houding ten aanzien van de gemeenschapscentra. 86 % van
de anderstalige mensen voelt zich aanvaard in zijn gemeente.
Nederlandstaligen vinden dat er steeds minder Nederlands
wordt gesproken (57 %) en iets meer dan de helft van hen
voelt zich steeds minder thuis in de eigen gemeente, wat
een toename is ten aanzien van het onderzoek in 2008. 58 %
(N: 49 %, F: 61 %) vindt dat er meer aandacht besteed moet
worden aan de ontvangst en integratie van anderstaligen.
Houding ten aanzien van gemeenschapscentrum
De totale bekendheid van de gemeenschapscentra ligt op
70 %. Ze zijn vooral bekend bij de Nederlandstalige bevolking (N: 94 %, F: 62 %, anderstalig: 37 %). Vooral de
gemeenschapscentra van Linkebeek (91 %), Wemmel (86 %)
en Wezembeek-Oppem (81 %) zijn goed bekend. In de lijn
hiervan heeft in deze gemeenschapscentra ook een grotere
groep inwoners de voorbije maanden deelgenomen aan de
activiteiten. 25 % van de mensen heeft de laatste zes maanden deelgenomen aan activiteiten in de centra; 25 % deed
dat na het lezen van de gemeenschapskranten. De bekendheid van de centra ligt beduidend lager bij de anderstalige
bevolking (niet-Nederlandstalig, niet-Franstalig), maar de
participatie van deze groep ligt even hoog als bij de Franstalige inwoners.
Ondanks de lagere bekendheid van de Boesdaalhoeve (58 %)
heeft ook hier 1 op 3 van alle inwoners in de afgelopen
maanden deelgenomen aan de culturele en sociale activiteiten
van het centrum. De link tussen bekendheid en actieve
participatie is hier met andere woorden veel sterker dan
voor de andere gemeenschapscentra.
Het gemeenschapscentrum in Drogenbos is het minst
bekend en wordt ook het minst vaak bezocht. De bekendheid
van de verschillende gemeenschapscentra is vergelijkbaar met
2008. Opvallend is wel dat het percentage inwoners die
recent hebben deelgenomen aan een activiteit sterk is
gestegen: van 14 % naar 25 %.
De overgrote meerderheid beschouwt de gemeenschapscentra
als een versterking van het Nederlandstalige karakter van de
gemeenten en als een meerwaarde. De gemeenschapscentra
slagen er bij 1 op de 3 inwoners die de centra kennen in de
betrokkenheid bij de gemeente te verhogen. Vooral Nederlandstalige inwoners staan positief ten aanzien van de
gemeenschapscentra; ze slagen er in om 62 % van deze groep
sterker te betrekken bij de gemeente en wat er leeft.
Als zij de gemeenschapscentra kennen, staan de internationale
inwoners positiever ten aanzien van de gemeenschapscentra
dan Franstalige inwoners.
Geert Selleslach

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
Dirk Craps, 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

Kinderfestival / Schaveyspark Linkebeek

02 380 77 51

02 380 67 55

Chiro Sjoen / Infotodag

Chirolokalen Holleken

0486 51 52 85

SEPTEMBER
zo

15

za

21

zo

22

14.00

Cultuurraad / De Ring van Sjoenke

GC de Moelie

02 380 77 51

wo

25

19.30

Atelier KANT-A-FEES / Kantklossen

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

26

20.00

An Nelissen, Veerle Malschaert, Saartje
Vandendriessche & gast / De Queens of Comedy

GC de Moelie

02 380 77 51

zo

29

14.00

Repair Café / GC de Moelie

02 380 77 51

02 380 77 51

11.00

OKTOBER
do

3

20.30

Annelies Van Gramberen (sopraan) - Elise Simoens
Sint-Sebastiaanskerk
(pianoforte) / Liederen uit de salons van de 18e eeuw Linkebeek

02 380 77 51

za

5

18.00

Toneelvrienden / Kaas- en wijnavond

GC de Moelie

02 380 12 57

wo

9

14.00

Familievoorstelling Dewa Entertainment
De snoepjesfabriek

GBS de Wonderwijzer
Drogenbos

02 380 77 51

wo

9

19.30

Atelier KANT-A-FEES / Kantklossen

GC de Moelie

0486 51 52 85

vr

11

20.00

Vernissage groepstentoonstelling
Het beste van je jezelf

GC de Moelie

02 380 77 51

za

12

14.00 tot
18.00

Tentoonstelling
Het beste van jezelf

GC de Moelie

02 380 77 51

za

12

14.00 tot
18.00

Tentoonstelling / Breiwerk

GC de Moelie

0486 99 97 83

di

15

20.00

Arch’educ / Start cursus Klim in je stamboom

GC de Moelie

02 451 61 84

© vzw ‘de Rand’

WEKELIJKSE ACTIVITEITENKALENDER
MAANDAG
14.00
PC Linkebeek - Petanque of bowls
GC de Moelie

19.30
Zumba
GC de Moelie

19.00
Breiatelier - Breien
GC de Moelie

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

19.30 tot 21.30
Jongeren aan de slag - Creatief
praatatelier voor Nederlands- en
anderstaligen van 14 tot 18 jaar
GC de Moelie

20.30
Gezinsbond - Conditietraining
GC de Moelie

20.00
Sportieve Vrouwen Linkebeek (SVL)
Turnen
GC de Moelie

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

20.00
Sint-Ceciliakoor - Repetitie
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

DINSDAG
10.00
Sportieve Vrouwen Linkebeek (SVL)
Turnen voor 50-plussers
GC de Moelie
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

