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VAN DE REDACTIE
September ligt achter ons. Dat betekent dat alle
verenigingen die een zomerslaap hielden
intussen vol goede moed zijn gestart met hun
vergaderingen en activiteiten. Omdat de
uitbater van ons café ermee stopt, is de Moelie
op zoek naar een nieuwe kracht die zijn tanden
wil zetten in deze mooie zaak, waar onder andere
verenigingen na een activiteit graag napraten bij
een frisse pint of een heerlijk kopje koffie.
Binnenkort een nieuwe uitbater, en nu al een
nieuwe keuken in het gemeenschapscentrum.
GC de Moelie staat niet stil, zo veel is zeker.
Dat is net zo bij de verenigingen. Vooral de
sportieve activiteiten zijn deze maand talrijk
aanwezig in sjoenke. Wandelen, petanquen,
judo, een actieve kleuterhappening en een
sportdag 50+ … Het is duidelijk dat bewegen
in de lift zit. Ben je echter niet zo sportief,
dan vind je beslist jouw gading in het overige
aanbod. En wil je lekker niks doen, dan zet je je
even in de zetel voor een ontspannend leesuurtje
met een sjoenke in de hand. Wedden dat je
onder meer in het gemeenteraadsverslag en in de
uit goede bron opnieuw zaken ontdekt waarvan je
niet wist dat ze bestaan?
Voor hij terug op het vliegtuig naar Brazilië
belandt, konden we gewezen Linkebekenaar Jan
Flachet strikken voor een gesprek in zijn
ouderlijke huis. Ivan Pecnik, bekend van het
VTM-programma Tegen de sterren op, en actrice
Hilde Heijnen hebben het op blz. 10 en 11 over
de theatervoorstelling De Kus, die op 7 november
op het podium van de Moelie staat. En wat een
halve slag, de linnen slag en de gewrongen slag
precies zijn, ontdek je in de bijdrage over de
nieuwe kantklosvereniging die nu haar thuisbasis
heeft in ons gemeenschapscentrum.
Veel leesplezier!
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Uit goede bron

Het stationsgebouw wordt na amper 32 jaar gesloopt.

GECORO
Na de gemeenteraadsverkiezingen
moeten ook de leden voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) opnieuw
worden aangeduid. Bij de start van de
GECORO in 2002 werd bepaald dat
minstens één vierde van de leden
deskundige ruimtelijke ordening moeten
zijn. De overige leden hebben best een
binding met land- en tuinbouw,
milieubehoud, handel, cultuur of vrije
beroepen.
De bestendige deputatie van de
provincie Vlaams-Brabant keurde de
voorgestelde lijst niet goed, omdat 7
leden werden aangeduid in plaats van
de geplande 8. Ook was er bezwaar
tegen een kandidaat die geen link
heeft met een van de bovenstaande
vakgebieden. Het schepencollege
weigert het aantal echter te verhogen
tot 8 (zoals vroeger) en legt de
onderstaande lijst voor aan de
gemeenteraad, die hem unaniem
goedkeurt.
Frédéric De Becker, Charlotte Noël
en Jacqueline Lemaire zullen zetelen
als deskundigen. Hun plaatsvervangers
zijn respectievelijk Bernard Wachholder,
Johan Sterckx en Michel Hellawell.
Voor de vrije beroepen blijft Lydia
Goossens lid van de commissie. Haar
plaatsvervangster is Ineke Prummel.
Carlo Otten zetelt opnieuw voor

milieu en natuur met als plaatsvervanger
Johan Auwerx. Axel Planckaert
vertegenwoordigt land- en tuinbouw,
zijn plaatsvervanger is Paul De
Dobbeleer. Herald Ruyters zal – net
als de vorige jaren – de GECORO
voorzitten. Beroepshalve is hij
verkeersdeskundige bij de Europese
Gemeenschap. Mark Verhoeven,
medewerker bij de technische dienst,
wordt aangesteld als secretaris.
Cijfers nieuw schooljaar
Het aantal leerlingen in beide
gemeentescholen schommelt dit
schooljaar weinig. De Nederlandstalige
school ‘de Schakel’ telt 7 leerlingen
meer, de Franstalige school verliest er
8. Zo begint de Nederlandstalige
school het schooljaar met 127 leerlingen
in het lager onderwijs en 75 kleuters,
goed voor in totaal 202 leerlingen. De
Franstalige school heeft 105 leerlingen
in de lagere afdeling en 58 kleuters,
wat het eindtotaal op 163 kinderen
brengt. In vergelijking met 2004 zijn
dat 71 leerlingen minder. Toen telde
de Franstalige school nog 234 leerlingen.
In de Nederlandstalige school zaten
tien jaar geleden 217 kinderen. Hier is
het verlies van 15 kinderen duidelijk
kleiner. Dat komt omdat de laatste
decennia steeds meer kinderen uit
taalgemengde gezinnen gebruik
maken van het Nederlandstalig
onderwijs.

Spoorwegwerken
De werken voor de
wijziging van het
tracé van de Stationsstraat werden nog
net voor het begin
van het schooljaar
voltooid. Hierdoor
kon ook de nieuwe
brug in gebruik
worden genomen.
Aangezien de helling
van deze brug
duidelijk groter is en
ook de straat breder
is en in betere staat
verkeert, ligt de
snelheid van de
wagens die van
Ukkel komen er
aanzienlijk hoger.
Half september werd
ook gestart met de
sloop van het
stationsgebouw. Dat
staat amper 32 jaar op deze plek. Omdat het
treinverkeer minder druk is tijdens het weekend
wordt ook dan gewerkt. Een deel van het
gebouw blijft nog even staan om dienst te doen
als kleed- en eetruimte voor de werklieden die
de uitbreidingswerken van de spoorweg in
goede banen zullen moeten leiden als ze starten.
© Jan Otten

Collector Verrewinkelbeek
Half september is in Drogenbos zoals gepland
een nieuwe fase gestart in de aanleg van de
collectorbuizen voor de sanering van de
Verrewinkelbeek. Deze werken zullen in de
richting van de Delhaize vorderen om nadien
langs de Brouwerijstraat Linkebeek te bereiken.
KGA
Elke drie maanden kunnen inwoners hun
ingezameld klein gevaarlijk afval deponeren in
een chemocar die je op zaterdagmorgen aan de
hoeve ’t Holleken vindt, in de vroege namiddag
aan het gemeentehuis en nadien in de Hess-deLilezlaan. Aan’t Holleken staat de vrachtauto
wel op een ongelukkige plaats. Als verschillende
mensen op hetzelfde moment komen, is er
onvoldoende parkeermogelijkheid. Op 14
september waren de twee kleine parkings volzet
en het was zoeken naar een parkeerplaats. Een
ruimere en veiligere plaats zou welkom zijn.
Misschien zou de parking naast het kerkhof of
aan het Schoolke (met tijdelijk parkeerverbod)
een praktische en veilige stap vooruit zijn?

Motie voor meer
geld aan kleinere
gemeenten
Uit de gemeenteraad van 9 september
> Omwille van zijn professionele
bezigheden neemt raadslid Eric
Kirsch (ProLink) ontslag uit de
gemeenteraad. Omdat de eerste
opvolger, Ingrid Mosselmans, haar
mandaat niet kan opnemen, mag Rik
Otten de eed afleggen als nieuw
gemeenteraadslid. Hij werd op de lijst
ProLink met 143 stemmen als tweede
opvolger aangeduid.
> De gemeenteraad neemt kennis van
de jaarrekening 2011 van het OCMW.
Ondanks een gemeentelijke bijdrage
van 726.000 euro sluit deze rekening
met een tekort van 136.000 euro.
> Gemeenten die niet over een
brandweerkorps beschikken, betaalden sinds 2006 elk jaar dezelfde
geïndexeerde bijdrage voor de
dienstverlening van de brandweer.
De gemeentebesturen wisten wel dat
er nog achterstallen zouden volgen,
maar het duurde tot begin dit jaar
(zeven jaar) vooraleer de wetgever
klaar was met de wettelijke regeling
voor de verdeling van de brandweerkosten. In juni ontving het gemeentebestuur de gepeperde afrekening voor
de periode 2007-2011. De gouverneur
gaf de opdracht om in de begroting
van volgend jaar 110.000 euro als
achterstallige bijdrage in te schrijven.
De achterstallen voor 2012 en 2013,
geraamd op 100.000 euro, volgen nog.
Het schepencollege is niet te spreken
over het feit dat er geen verantwoording voor deze kosten wordt gegeven
en deze afrekening niet transparant is.
Volgens de provinciegouverneur zijn
de kosten hoger dan verwacht door de
toegenomen professionalisering van
de brandweer. Het brandweerkorps
van Halle, dat onze gemeente
bedient, verhuisde onder meer naar

een nieuwe kazerne tussen het kanaal
en de spoorweg in Buizingen.
Op voorstel van het schepencollege
geeft de gemeenteraad een unaniem
negatief advies voor deze eindafrekening. Als het bedrag van 110.000 euro
al in februari van volgend jaar van de
gemeenterekening gaat, dreigt de
gemeente ernstig in de problemen te
komen om de lopende zaken (onder
meer de lonen) te betalen. Veel andere
gemeenten zitten met hetzelfde
probleem opgezadeld.
> De provincies in het Vlaams
Gewest voeren vanaf volgend jaar een
herklassering van de waterlopen in.
Zo zullen voortaan alle lokale
waterlopen (beken) tot de tweede
categorie behoren, wat betekent dat
de provincie alle kosten voor het
beheer en het onderhoud ten laste
neemt. In Linkebeek zijn er vier
beken die momenteel tot categorie
twee of drie behoren. Bij nazicht
bleek zelfs dat de Wijnborrebeek (de
korte beek in het Wijnbrondal) tot
geen enkele categorie behoort. De
Wijnborrebeek wordt nu in categorie
twee ondergebracht, de Jezuïetenbeek
(Schaveyspark via viskwekerij tot
Vijversdreef ) verhoogt van derde naar
tweede categorie, waartoe ook de
Koekoekbeek en de Verrewinkelbeek
behoren.
Dat een goed onderhoud van de
beken noodzakelijk is, werd de
voorbije jaren al enkele malen
bewezen. Vooral de Verrewinkelbeek
en de Koekoekbeek zorgden de
voorbije tien jaar enkele keren voor
ernstige wateroverlast, met materiële
schade aan de beekoevers en
aanpalende eigendommen.
Oppositiefractie ProLink vraagt of
deze aangepaste classificatie een
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invloed heeft voor het beheer van het Wijnbrondal.
Volgens de bevoegde schepen is voortaan het beheer van
de beek en de oevers voor de provincie, de rest van deze
diepe beekvallei voor de gemeente.
> De waarnemende burgemeester vaardigde begin
augustus een jachtverbod uit voor het hele grondgebied
van de gemeente. Dit gebeurde bij hoogdringendheid
omdat in de Rodestraat een verkeersbord zwaar werd
beschadigd met grove jachthagel. Het is onduidelijk of
het hier om vandalisme gaat of iets met jagers te maken
heeft. Af en toe wordt er immers in het landbouwgebied
tussen de Perckhoeve en Laborelec gejaagd op houtduiven,
kraaien en kauwen. Dat gebeurt in de zomer meestal bij
valavond. Het gemeentebestuur kreeg hierover al
meermaals klachten van verontruste buurtbewoners.
Het jagen gebeurt nochtans niet illegaal, want een
particulier (niet-Linkebekenaar) beschikt over een
jachtvergunning. De meeste landbouwgronden waarop
gejaagd wordt zijn eigendom van het Brusselse OCMW
en van de eigenaar van de Perckhoeve. De raadsleden
van ProLink onthouden zich bij de bekrachtiging van
het jachtverbod omdat ze van mening zijn dat dit geen
adequaat middel is om vandalisme, de vermoedelijke
oorzaak, te bestrijden.
> Tot slot legt het schepencollege een motie voor
waarin gepleit wordt voor meer geld uit het Vlaams
Gemeentefonds. Dezelfde motie werd al in de gemeenten
Lennik en Huldenberg goedgekeurd.
De toelage die steden en gemeenten krijgen via het
Gemeentefonds zijn een belangrijke bron van inkomsten.
Steeds meer lokale besturen hebben af te rekenen met
geldtekort. In de motie wordt vooral de bevoordeling
van de dertien centrumgemeenten van Vlaanderen
aangeklaagd, die met het overgrote deel van het
Gemeentefonds (56 %) gaan lopen. De andere 295
Vlaamse gemeenten moeten het stellen met de overige
44 %. Hiervan is ongeveer 535.000 euro voor Linkebeek.
In de motie wordt voorgesteld de dertien centrumgemeenten uit het Vlaams Gemeentefonds te lichten en
ze in een afzonderlijk fonds te groeperen. Volgens de
waarnemende burgemeester zou Linkebeek, op basis
van het aantal inwoners, recht hebben op 1,2 miljoen
euro uit het Gemeentefonds.
Onlangs trokken de centrumgemeenten aan de alarmbel.
Ze wezen erop dat hun financiële toestand dreigt te
ontsporen, onder meer omwille van de stijgende
pensioenkosten, de zware energiefacturen en de steeds
grotere uitgaven voor het OCMW. In de motie wordt
erop gewezen dat de kleinere gemeenten precies met
dezelfde problemen af te rekenen hebben. De gemeenteraad keurt de motie eenparig goed.
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Jan Flachet

Zuid-Amerikaanse
Weg uit Linkebeek. In deze reeks is
weg vaak een relatief begrip. Sommige
geïnterviewden gingen in Brussel wonen.
Of in Limburg. Eén enkele keer diep in
de Ardennen. Deze keer kreeg weg een
andere invulling, zoiets als … ver weg.
Linkebekenaar Jan Flachet, topman van GDF Suez in
Latijns-Amerika, verliet halfweg de jaren negentig de
Belgische bodem en stak de grote plas over. Flachet woont
nu een kleine 9.800 kilometer van Linkebeek, dwars door
zes tijdzones heen. We zochten hem op in … Linkebeek.
Een hobbelige veldweg brengt mij naar een charmant
landhuis, omringd door bomen. In de achteruitkijkspiegel
zie ik het stof opwaaien. Een dame met hond kijkt ietwat
verbouwereerd hoe ik de putten in de veldweg ontwijk. Op
het Elsgatveld is het vooral de stilte die de schoonheid van
de natuur versterkt. ‘Het is de ideale plek om te onthaasten
als je een druk leven hebt’, zegt Flachet. ‘Dit is mijn ouderlijke woning. Op mijn eerste dagen na, in het ziekenhuis in
Gent, heb ik hier mijn hele jeugd doorgebracht. Een jeugd
zoals elke jonge Linkebekenaar. Ik ging naar de Chiro, werd
er leider en ging mee op kamp. Ik speelde met vrienden in
het Schaveysbos. Toen ik trouwde, ging ik in Sint-GenesiusRode wonen, niet ver van Linkebeek. Mijn roots liggen
hier. Tot ik in 1996 een aanbod kreeg om in het buitenland
te werken.’
Direccion Buenos Aires
Flachet gaat voor Tractebel, een onderdeel van moederbedrijf
GDF Suez waartoe ook zijn toenmalige werkgever Electrabel
behoort, de expansie van het bedrijf in landen als Panama,
Peru en Brazilië in goede banen leiden. ‘Van het rustige
Sint-Genesius-Rode verhuisden we naar de wereldstad
Buenos Aires in Argentinië. Onze kinderen verhuisden mee
en gingen daar naar school. Ze hebben kennisgemaakt met
andere culturen en talen. Ik denk wel dat het hen vandaag
helpt. Mijn drie kinderen hebben een bredere kijk op het
leven.’
Toch keerden zijn kinderen terug naar België. ‘Ze zijn in
hun geboorteland komen studeren en hier gebleven, al
woont er intussen alweer eentje in Spanje. Vanavond ga ik
met een deel van de kroost eten in Antwerpen. Het is een
blitzbezoek. Gisteren vloog ik van Brazilië richting Londen
om deze ochtend aan te komen op mijn Linkebeekse
grond. Straks rijd ik door naar Antwerpen. Morgenvroeg
vertrek ik richting Parijs voor een vergadering, overmorgen
ben ik opnieuw in Brazilië.’

– moeder Wanjke – met
zelfgebakken taart aangereden. ‘Koken, dat kan ze als
de beste. Dat is ook iets
waar ik naar uitkijk als ik
op bezoek kom. Tegenwoordig is dat zo’n vier
keer per jaar. Dan praten
we bij, wandel ik een beetje
rond in de gemeente, of
neem ik, net zoals vroeger,
de trein op ’t Holleken. Ik
was stomverbaasd, vroeger
stond het perron vol met
mensen, nu was er amper
iemand te bespeuren. Dat
zegt iets over de verstedelijking vanuit Brussel. In
Linkebeek zet die zich niet
door in vergelijking met
andere grootsteden waar ik
kom. Hier blijven die
smalle groene straatjes
aanwezig. Het Schaveysbos
blijft schoon en ongerept.
Het blijft heerlijk vertoeven
rond de Perkhoeve. Dat zijn
plekjes die je moet weten
liggen, want voor buitenstaanders zijn ze vaak
verborgen terrein. Maar …
ze zijn er nog. Linkebeek is
geëvolueerd, maar niet
veranderd.’

touch

© Tine De Wilde

Terugkeren naar België
Op één vlak is de gemeente
wel veranderd. ‘Ik denk dat
je dat wel kan raden: de
verfransing. Het zal
misschien vreemd klinken,
maar ik vind dat als halve
buitenlander wat verwarrend. In Florianopolis
spreek ik Portugees, in
Buenos Aires Spaans, in
Londen Engels, maar als ik
thuiskom, spreek ik graag
mijn eigen taal: Nederlands.
Daarom zal ik waarschijnlijk niet naar Linkebeek terugkeren.
Als we later opnieuw in België komen wonen, zal dat eerder
rond Antwerpen of Gent zijn.’

Brazilië is sinds enkele jaren de thuishaven van Flachet en
zijn vrouw. ‘Na tien jaar Buenos Aires ben ik iets noordelijker
getrokken. Onze kinderen hadden hun school afgerond in
Argentinië, dus dat maakte de verhuizing gemakkelijker.
We kwamen in Florianopolis terecht, een stad met enkele
honderdduizenden inwoners. Het is een bekende vakantiebestemming. De stad is eigenlijk een eiland dat door drie
bruggen in verbinding staat met het vasteland. Het is er
aangenaam vertoeven. Als ik ’s morgens opsta, zie ik af en
toe de apen op de tuinomheining zitten.’
Mijn Linkebeekse grond
Halverwege het interview komt Flachets moeder Lieve

Ik neem nog een laatste stukje taart en blaas de hete koffie
koud. Flachet vertelt over het exotische Florianopolis, over
de zandstranden, palmbomen en het nakende wereldkampioenschap voetbal. Ik kijk door de ramen en zie hoe de wind met
het groen op de velden speelt. Florianopolis of Linkebeek,
als je heel goed kijkt, hebben ze elk hun wonderlijke
schoonheid.
Jens De Smet
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VERENIGINGSNIEUWS
Iedereen kan petanquen
Petanqueclub Linkebeek
Ons petanquetoernooi op 31 augustus was opnieuw een groot succes.
26 deelnemende ploegen, vergezeld van sympathisanten, familie en
vrienden, kwamen op deze zonnige dag genieten van deze sport.
Iedereen kon volgens de behaalde punten een prijs uitkiezen. Daarnaast
waren er ook volwaardige tombolaprijzen.

Nieuws van Chiro Sjoen
De tijd vliegt. De vakantie is voor de meesten
een verre maar leuke herinnering. De schoolboeken en het werk kwamen weer op de
proppen. Ook de Chiro trok zich terug op gang,
klaar voor een nieuw fantastisch Chirojaar.
We danken iedereen die aanwezig was op onze
infotodag op zaterdag 21 september. De Chirokas is weer wat bijgevuld en de (nieuwe)
oud-leiding mocht een mooi afscheid meemaken.
Een dikke proficiat aan de kersverse leiding,
want zij staken de handen uit de mouwen op
een zeer leidingswaardige manier.
De startdag op zondag 29 september was voor
de kinderen een groot succes. De nieuwe leden
zijn intussen ingewijd. De kinderen die al lid
waren, hebben hun overgang naar de volgende
groep met glans doorstaan.
Nieuwe grote activiteiten staan nog niet op onze
agenda, maar stilzitten doen we zeker niet.

Zolang de temperatuur en het droge weer het toelaten, spelen we elke
maandag en donderdag petanque op de petanqueterreinen in de tuin
van de Moelie. Bij kou en regenweer verhuizen we naar de zaal van de
Moelie voor een spelletje curvebowls: een aanrader voor een sportieve
winternamiddag.
Meer info:
Albert Dobbeleire, 0479 47 29 81, René Mosselmans, 0475 27 26 39,
Marie-Louise Boone, 0495 57 71 19

Nieuws van judoclub Linkebeek
Judowerkjaar gestart
Wij zijn op woensdag 4 september met volle moed met een nieuw
werkjaar gestart, waar we nu al tevreden over zijn. De drie groepen
tellen nieuwe leden, waardoor onze judofamilie weer wat groter is
geworden. Dat is nochtans niet zo vanzelfsprekend, want andere
sporten staan vandaag meer in de kijker dan judo. Veel jongeren kijken
vol bewondering naar de nationale hockeyploegen en het volleybal;
sporten die wij natuurlijk ook alle succes wensen. Dat wij er toch in
slagen jongeren aan te spreken om judo te beoefenen, werkt bemoedigend.
Graag drukken we er nog even op dat jij of jouw kind op om het even
welk tijdstip met de trainingen kunnen beginnen, omdat wij de
trainingen in een lussensysteem geven. Je kan dus altijd de draad
oppikken. Je bent altijd welkom.
Uitkijken naar 30-jarig bestaan
Ander groot nieuws is dat onze club eind november 30 jaar bestaat.
Wij zullen dit vieren op zaterdag 16 november. Vanaf 14 uur zal Ulla
Werbrouck een trainingssessie geven in de sportzaal Wauterbos in
Sint-Genesius-Rode. De sessie wordt gesplitst in twee groepen, zodat
we onze leden een aangepast lessenpakket kunnen aanbieden. Iedereen
is welkom om een kijkje te komen nemen. Later op de dag bieden wij
een receptie aan in de Moelie. In de volgende sjoenke lees je zeker
meer over ons feestprogramma.
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Cursus Klim in je stamboom
Arch’educ
vanaf 15 oktober
20 tot 22 uur - GC de Moelie
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.
Meer info: GC de Moelie, 02 380 77 51

Wandelen
Sportieve vrouwen Linkebeek
vrijdag 18 oktober
14 uur – Gemeenteplaats Linkebeek
Wandelen is ontspannend en gezond
Wandelen houdt je op de been
Wandelen is goed voor iedereen
We nodigen je uit om samen met ons de sportieve toer op
te gaan en Linkebeek te verkennen op vrijdag 18 oktober.
Samen wandelen we 4 à 5 kilometer. Samenkomen en
vertrekken doen we om 14 uur op de Gemeenteplaats van
Linkebeek.
Ter info: Dit is geen wandeling voor getrainde stappers.
Wij bieden gewoon een gezellige namiddag voor familie
en vrienden. Misschien tot dan?

Groepstentoonstelling
Het beste van jezelf
11-12-13 oktober
GC de Moelie
Van 11 tot en met 13 oktober stellen
Jannie Buitenhuis, Carine Meurisse,
Francis Verheylewegen, Josiane
Wauters, Simone Demol, Jacques
Vanbelleghem, Anna Debruyne, Jo
Charlier, André Meiesonne, Theresia
Bourjeois, Anne Bulinckx, Charles
Londers, Julia Degreef, Francine
Stievenart, Jessie Vanderheyden,
Danielle Willems, Godelieve Verbanck, Margaret Leemans, Saskia Motté,
Aloys van den Acker, Jeroen Van Gent,
Cyriel Meurisse en Jeanne Duwijn hun
kunstwerken rond het thema Het beste
van jezelf tentoon in de Moelie.
De vernissage vindt plaats op vrijdag
11 oktober van 20 tot 22 uur.
Je kan de tentoonstelling ook bekijken
op zaterdag 12 en zondag 13 oktober,
van 14 tot 18 uur in de Moelie.

Nieuws van de
Gezinsbond
Dit jaar sloten we de
grote vakantie af met
een uitstap naar
Bobbejaanland. De
oprichter, Bobbejaan
Schoepen, is al een
tijdje niet meer
onder ons, maar dat
neemt niet weg dat
het park nog
duidelijk zijn stempel
draagt. Elke leeftijdsgroep kwam aan zijn trekken. Volgend jaar gaan we zeker
opnieuw op uitstap naar een pretpark.
Blijkbaar valt ons aanbod in de smaak. Twee families hebben zich aangesloten
bij de afdeling Linkebeek om van de bijzonder voordelige tarieven te
genieten. Fijn!

15e regionale
kleuterhappening
zondag 17 november
14 tot 17 uur – sporthal
Ruisbroek
Spelen is het leukste wat er is, vooral
als je heel veel speelgoed hebt en je
samen met andere kindjes helemaal uit
de bol mag gaan.
Alle kinderen van 3 tot 6 jaar zijn op
zondag 17 november welkom om
onder begeleiding van de ouders een
namiddag te komen spelen. Wij zorgen
voor springkastelen, fietsjes en pedalo’s,
een doolhof, een klim- en klauterparcours, puzzels, auto’s, treintjes en
nog zo veel meer.
Locatie: sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, Ruisbroek
Inschrijven kan enkel de dag zelf
vanaf 14 uur (ter plaatse).
Prijs: 3 euro per kind
Meer info: Dirk Craps, stafmedewerker
jeugd en sport in GC de Moelie,
02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

Regionale sportdag 50+
dinsdag 19 november
9.30 tot 16.30 uur – sporthal
Ruisbroek
Wandelen, volksspelen, fitbal, badminton,
boogschieten, taijiquan, curvebowls,
dans. Het zijn maar een aantal van de
vele sporten die je tijdens de regionale
sportdag 50+ kan uitproberen. Zowel
individuele 50-plussers als groepen zijn
op 19 november welkom om in een
recreatieve en ontspannen sfeer met
anderen hun favoriete sport te beoefenen
of kennis te maken met iets nieuws.

Ondertussen kijken we uit naar onze volgende activiteit: schaatsen in
Liedekerke op 11 november. Iedereen is welkom. De activiteit is gratis
voor leden van de Gezinsbond Linkebeek. Niet-schaatsers kunnen zoals
altijd een wandeling maken. Meer info bij Katelijn (02 380 67 55) of
Marleen (0473 88 25 96).

Locatie: sporthal A.J. Braillard,
Wandelingstraat 54, Ruisbroek.

Binnenkort valt een uitnodiging in de brievenbus om het lidmaatschap te
vernieuwen. We rekenen er op dat jullie lid blijven van onze Gezinsbond.
Niet vergeten: de Gezinsbondkortingskaart biedt heel wat voordelen. Hou je
kaart bij de hand tijdens het winkelen of het boeken van tickets. Raadpleeg het
Gezinsbondkrantje of de website voor een overzicht van alle kortingen.

Info en inschrijven: Dirk Craps,
02 380 39 89, dirk.craps@derand.be

Prijs: 8 euro (5 uur sport, een lunchpakket en verzekering inbegrepen)
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VERENIGING IN DE KIJKER

Kantklossen met Kant-a-fees

Kruisen en wringen
Kantklossen oubollig en saai? Dat is buiten de dames van kantklosvereniging
Kant-a-fees gerekend. Onder begeleiding van Nadine Dekaezemaeker schudden ze
om de twee weken prachtige kantkloswerken uit hun mouw.
Dat doen ze al jaren, maar sinds januari
hebben ze hun vaste honk in de
Moelie. ‘Het lokaal in Ukkel, waar we
voordien klosten, werd te klein en was
niet zo gemakkelijk bereikbaar. Die
problemen zijn nu van de baan. Hier
zitten we goed’, zegt Dekaezemaeker.

elkaar legt in de juiste volgorde.
Moeilijk? Helemaal niet, klinkt het in
koor. Dekaezemaeker is ervan overtuigd dat klossen gemakkelijker is dan
breien. ‘Hier kun je geen steken laten
vallen’, lacht ze. ‘Als je even fout zit, ga
je gewoon weer achteruit.’

Gemakkelijker dan breien
Kruisen en wringen: dat is de basis van
kantklossen. Daarmee maak je drie
basisslagen: de halve slag, de linnen
slag en de gewrongen slag. En dat
allemaal met vier klosjes die je over

Elke klosser heeft zijn eigen kussen,
spelden, garen en klossen. ‘Een
beginner heeft zijn handen vol met
twintig klossen en breidt later uit naar
vijftig; voor de echte fanatiekelingen
zijn driehonderd klossen een fluitje van

8

een cent. Op drie lessen heb je de basis
mee en dan is het een kwestie van
oefening. Tenzij we aan heel ingewikkelde patronen werken, zetten we ons
zelfs voor de tv met ons kussen. Echt
verslavend.’ Wist je trouwens dat er
verschillende soorten kant bestaan?
Brugse kant, Binchekant, Chantillykant, Parijse kant, Antwerpse kant,
Lierse kant, Turnhoutse kant: als leek
moeilijk te onderscheiden, maar de
klosdames herkennen ze van ver.

VERENIGINGSNIEUWS

© Tine De Wilde

Markten
Dekaezemaeker is een rot in het
vak. Wie bij Kant-a-fees komt
klossen, krijgt meer dan alleen de
basis mee. ‘Ik volgde de vijfjarige
opleiding klossen in Ninove, zowel
klassiek als modern. Elke week
kregen we zeven uur les; heel
intensief.’ Ninove is niet de enige
klosacademie in Vlaanderen, het
bewijs dat klossen allesbehalve
dood is. ‘Dat merk je ook aan de
verschillende tentoonstellingen en
kantmarkten, verspreid over het
land, waar je al het mogelijke
materiaal vindt. Je hoeft dus niet
naar kanthoofdstad Brugge om je
draad en klossen te zoeken.
Gelukkig maar, want daar is het
ook veel duurder.’ Behalve met
linnen gaan de twaalf dames ook
aan de slag met wol, zijde, katoen
en ijzerdraad. Eerst bedenken ze
een nieuw ontwerp, nadien gaan ze
aan de slag. Kant-a-fees is ook
present op markten. ‘Kunstmarkten
in dit geval. Elk jaar staan we met
een stand op die van Beersel en dit
jaar nodigde de deelgemeente Lot
ons uit voor zijn editie. Kom zeker
ook eens langs op de kermis van
Linkebeek. Daar vind je een
verzameling werken uit het thema natuur
waarrond we dit jaar werkten.’
Zelf klossen
Kant-a-fees komt om de twee weken samen op
woensdagavond, ook tijdens de vakantieperiodes. Zowel gevorderden als beginners zijn
welkom. Het lidgeld bedraagt 25 euro per jaar.
Het basismateriaal kan je ter plaatse kopen en
uiteraard krijg je alle uitleg om je eerste kantkunstwerken te maken. Voorlopig telt Kant-a-fees
alleen vrouwen tussen 33 en 88 jaar oud. ‘We
wachten op de eerste mannelijke inschrijving.’

Theater: Slaap je lekker met mijn vrouw?
De Toneelvrienden
22-23-24 november
GC de Moelie

Na een jaartje afwezigheid zijn de Toneelvrienden van Linkebeek weer helemaal
klaar om er in te vliegen. Eind november staan ze op het podium van de Moelie
met Slaap je lekker met mijn vrouw?, een komedie van Neil en Caroline Schaffner
in een regie van Eddy Vannerom.
Het verhaal: Gert Verstraeten, een jonge vrijgezel met trouwplannen, leeft al
jaren op kosten van zijn rijke nonkel Georges uit Amerika. Omdat Georges
zweert bij het huwelijk en de bijdrage aan zijn neef enkel wil verdubbelen als
die trouwt, heeft Gert zijn nonkel geschreven dat hij intussen getrouwd is. Een
voorlopig leugentje, want de trouwplannen zijn gemaakt. Maar als nonkel
Georges onverwacht uit Amerika op bezoek komt en Gerts verloofde niet in de
buurt is, gaan de poppen aan het dansen. Een toevallige bezoekster wordt dan
maar ingeschakeld als echtgenote. Als uiteindelijk de echte verloofde opduikt, is
de chaos compleet. Ingrediënten genoeg voor een ontspannende avond!
Acteurs: Joeri Deleener, Carlo Otten, Heidi Wauters, Joeri Lissens, Frieda
Heymans, Peter Aelvoet en Jessica Favaro
Speeldata: vrijdag 22 en zaterdag 23 november om 20 uur.
Zondag 24 november om 15 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Carlo Otten (0479 64 91 03, na 18 uur)
of bij de leden.

Roosje Lowette
Voorbeelden van kantwerken en interessante
nieuwtjes vind je op de blog van Kant-a-fees:
http://kantafees.blogspot.be. Heb je vragen of
wil je je inschrijven: kantafees@gmail.com.

Quiz cultuurraad Linkebeek uitgesteld
De jaarlijkse ludieke quiz van de
Cultuurraad Linkebeek, die oorspronkelijk gepland was op zaterdag 19
oktober, kan door de drukke agenda
van onze quizmaster dit jaar niet
doorgaan. De volgende editie is
geprogrammeerd op zaterdag
18 oktober 2014. Hou deze
datum alvast vrij.
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Het Gevolg over De Kus
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De werkelijkheid en
ervoor uitkomen

Een kus zegt meer dan duizend
woorden. Toch moeten veel
hindernissen worden overwonnen
vooraleer twee personen die tot
elkaar aangetrokken zijn deze
intieme omgangsvorm aandurven.
In het theaterstuk De Kus zijn een komiek (Ivan
Pecnik) en een gepensioneerde apothekeres
(Hilde Heijnen) die elkaar op een bospad
ontmoeten zo onzeker over zichzelf dat ze zich
lange tijd anders voordoen dan ze werkelijk zijn.
Het klikt tussen de twee acteurs. Pas in april van
dit jaar stonden Pecnik en Heijnen voor de
allereerste keer als duo op de planken. Voor De
Kus moesten ze duchtig repeteren. ‘Het stuk is
moeilijk te memoriseren’, herinnert Heijnen
zich. ‘Het zit niet logisch in elkaar. Net als in
een droom zijn er onverwachte omschakelingen.
Als Ivan even wachtte of aarzelde dacht ik dat
hij de tekst kwijt was, maar uiteindelijk bleek ik
zelf verstrooid te zijn. De personages zetten
elkaar voortdurend op het verkeerde been.
Gelukkig raakten we na verloop van tijd op
elkaar afgestemd.’
Regisseur Ignace Cornelissen drong de acteurs
geen speelstijl op. ‘Tijdens de repetities gaf hij
geniale tips’, zegt Pecnik. ‘Hij is een fijnzinnige
theatermaker met een open geest, die zijn
acteurs vertrouwt. In De Kus worden delicate
thema’s als borstkanker en gebroken liefdesrelaties aangesneden. In elke familie of vriendenkring is er wel iemand die ermee te maken
heeft. Aanvankelijk ergerde ik mij aan het
rauwe taalgebruik van auteur Ger Thijs. Als de
vrouw zegt dat ze het zieke lichaamsdeel zo vlug
mogelijk weg wil, voelde ik mij aanvankelijk
gegeneerd. Maar nu blijkt dat veel patiënten
zich zo onverbloemd en kordaat uitdrukken.’
Onverwacht
Door de droomlogica wordt het gedrag van de
personages onvoorspelbaar. De acteurs spelen
iedere voorstelling anders. Sinds de première is
het stuk grondig geëvolueerd. Het toneelbeeld
van Niek Kortekaas blijft echter gehandhaafd.
Een reusachtige foto van een Kempens bos en
enkele echte boomtakken domineren de
rechterzijde. Daar wacht op een bank een vrouw
op het tijdstip dat ze in het ziekenhuis de uitslag
van medische testen zal krijgen. Aan de linkerkant:
een niet afgebakend kantoor. De bureauladen
zijn opengetrokken en de plantenbakken
omgegooid. De wind heeft hier lelijk huisgehouden.
De man stelt zich aan de vrouw voor als komiek.
Pecnik: ‘Hij werpt zich op als kunstenaar,

een artiest. Later komt uit dat zijn taak
heel bescheiden is. Verkleed als beer
verwelkomt hij het publiek in een
attractiepark.’ Heijnen: ‘Naargelang
van de omstandigheden zijn mensen
anders. De waarheid is soms moeilijk te
achterhalen. Ook hier is niet altijd even
duidelijk wat het echte verhaal is. De
zeven taferelen staan mooi naast elkaar.
De toeschouwer kan een eigen
parcours volgen. Het loslaten van de
leugen en met de naakte waarheid voor
de dag komen, kan heel bevrijdend zijn.’
Weg met kneuterigheid
Beide acteurs hebben een drukke
agenda omdat ze naast hun toneelvoorstellingen ook aan film- en televisieproducties meewerken. ‘De intentie is
dezelfde, maar de aanpak verschillend’,
zegt Pecnik. ‘Voor de camera moet je
eerder ingehouden acteren; je krijgt
ook geen reactie van het publiek. Die
uitwisseling van energie is belangrijk
voor de kwaliteit van het spel. Je voelt
meteen of de toeschouwers geboeid
luisteren of af haken. Als ik in De Kus
naar de vrouw op de bank stap,
doorprik ik in feite een moment van
kneuterigheid. Al tijdens onze opvoeding
worden we klaargestoomd om ons aan
het systeem aan te passen. We worden
bijgeschaafd tot we ons kneuterig gaan
gedragen.’
Theater is leven
Ivan Pecnik ervaart het acteren als een
belangrijke levensvervulling. ‘Vroeger
stond ik als regent in de microkosmos
van het onderwijs. Toen ik besloot om
in het theater te gaan, zorgde dat voor
een grote ommekeer in mijn bestaan.
De wereld werd ruimer en boeiender.
In ieder stuk worden aspecten van het
mens-zijn nader onderzocht. Al
spelend hou ik mezelf en de anderen
een spiegel voor. Dit beroep schenkt
mij een grote bevrediging.’ Pecnik
maakte furore als Wim Jacobs in Zone
Stad. De rol van poppenmaker Gepetto
in de musical Pinokkio was hem op het
lijf geschreven. In Tegen de sterren op
kreeg hij moeiteloos de lachers op zijn
hand. De komiek in De Kus heeft dus
een hele voorgeschiedenis.

Op het Rits geef ik binnenkort een
masterclass over acteursregie. Op deze
veilige plek mijn vaardigheden
doorgeven aan de volgende generatie is
heel prettig. Met Tuur Florizoone en
mijn man Alain Pringels ben ik
betrokken bij de viering van het
tienjarig bestaan van de Antwerpse
Universiteit. Op welke manier we dit
gaan omkaderen, zijn we nog aan het
uitdokteren.’ Hilde Heijnen speelde in
meer dan veertig theatervoorstellingen
de hoofdrol. In de film La Partie
d’Echecs was ze de tegenspeelster van
Catherine Deneuve.
Ludo Dosogne

Het Gevolg
De Kus
donderdag 7 november
theater
Een aan lager wal geraakte standupcomedian en een apothekeres
met een midlifecrisis die op weg is
naar een oncologisch onderzoek,
ontmoeten elkaar toevallig. Zijn
geest en haar lijf, in nood, vinden
elkaar tijdens een lange namiddag
op een afgelegen plek. Ongewild en
vuriger dan ooit vermoed, laait de
passie op. Als hun wegen scheiden,
rest een ontmoeting die ingrijpender
is dan iemand had kunnen voorspellen.
De Kus is een vlijmscherpe en
doeltreffende tekst van Ger Thijs
vol komische en tragische wendingen
die het verhaal voorzien van het
nodige zwarte, ranzige randje.
Groots theater zonder pretenties.
Een intense confrontatie, ver weg
van de ogen van de wereld.
Ger Thijs (tekst) - Ignace Cornelissen
(bewerking en regie) - Hilde
Heijnen en Ivan Pecnik (spel)
20 uur – GC de Moelie
Tickets: 16 euro (basisprijs),
10 euro ( jongeren)

Hilde Heijnen is niet alleen blij dat ze
op de planken staat, maar ook dat ze
actief is in de cultuur. ‘Kunst en
cultuur intrigeren me mateloos. Samen
creatief zijn, praten, laten horen, in
vraag stellen, doet enorm deugd.
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Info en tickets: 02 380 77 51,
info@demoelie.be, www.demoelie.be

NIEUWS UIT DE MOELIE
Dewa Entertainment
De snoepjesfabriek
woensdag 9 oktober
familie

De Schedelgeboorten
Veel is mogelijk
woensdag 23 oktober
humor – muziek

Geef defecte spullen een nieuw
leven
Repair Café
zondag 27 oktober

Dit is ongetwijfeld de lekkerste show
die je ooit bent tegengekomen. Onze
hoofdrolspeler, de clown, komt terecht
in de snoepjesfabriek van professor
Sjmickel Sjmack. Daar beleeft hij
samen met de kinderen waanzinnige
en ongelofelijke avonturen. Kom
samen met onze clown in deze

Veel is mogelijk is van een onbeschrijflijk
mooie grappige droef heid. Het viertal
brengt een kakelverse lading muzikale
en visuele humor met indrukwekkend
smoelenwerk en ogenschijnlijk
zeemzoete liedjes met een stevige hoek
af. De uitgelezen kans om je geestelijke
gezondheidspeil op niveau te houden

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? Nee hoor! 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. Kapotte spullen (samen) repareren
en de overconsumptie tegengaan door niet alles

interactieve show vol muziek, humor
en natuurlijk veel snoep, alle geheimen
van de snoepjesfabriek ontdekken.
Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
14 uur – GBS De Wonderwijzer
(Steenweg op Drogenbos 252,
Drogenbos)
Tickets: 6 euro (basisprijs)

tijdens de zware overlevingstocht die
het leven heet.
Met: Wouter Van Lierde, Rik Tans,
Danny Van Rietvelde en Francis
Wildemeersch
Duur: 90 minuten
20 uur – GC de Moelie
Tickets: 14 euro (basisprijs), 10 euro
( jongeren)

Mister Magic & the Magic Diva’s
Magic 4 kids @ Las Vegas
zondag 10 november
familie
Mister Magic & the Magic Diva’s zorgen voor een wervelende show vol magie,
glamour en spektakel. Nog nooit in Las Vegas geweest? Deze show zorgt voor een
aangename kennismaking met de wondere wereld van illusies en spektakelshows
van Las Vegas. Daarbij mogen zeker geen zweeftruc, verdwijntruc, zwaardentruc
of doorzaagtruc ontbreken. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
15 uur - GC de Moelie
7 euro (basisprijs)
Leden van de Gezinsbond krijgen 1 euro korting.

Nieuwe keuken in de
Moelie
Sinds begin september beschikt
de Moelie over een totaal
vernieuwde keuken. Wil je ze
huren? Neem contact op met
de Moelie.
12

zomaar weg te gooien, daar draait het om. Het
Repair Café is bovendien een ideale plaats om
sociale contacten te smeden en nieuwe ervaringen
op te doen.
Data Repair Café
zondag 27/10, 8/12
zondag 26/01, 23/02, 30/03, 20/04,
25/05 en 29/06/2014
van 14 tot 18 uur - GC de Moelie,
Sint-Sebastiaanstraat 14, Linkebeek
Acht categorieën van herstellingen komen in
aanmerking. Elektro, fiets, klein timmerwerk en
speelgoed, naaiwerk, messen slijpen, iPhone/
iPad, juwelen, informatica.
Heb je niets om te laten repareren, dan kan je
ook gerust een kopje koffie of een frisse pint
komen drinken terwijl je rustig keuvelt met
buren en kennissen.
Ben je een klusser en ben je bereid om te
helpen, contacteer het Repair Caféteam:
repaircafelinkebeek@gmail.com.
Meer info op www.repaircafe.be/nl.

Gezellig café in de Moelie zoekt uitbater
Vzw ‘de Rand’ zoekt een nieuwe zelfstandige uitbater voor
het café in de Moelie in Linkebeek. Het café is een belangrijke
pleisterplaats in het hart van het gemeenschapscentrum. Het
eigen programma en de activiteiten van verenigingen leveren
een aardige klantenbasis, maar we willen dat café de Moelie
ook op zichzelf een succesvolle horecazaak is. We verwachten
dat het café de bezoekers en verenigingen goed bedient, maar
daarnaast is er heel wat ruimte om je eigen commerciële
activiteiten uit te bouwen. We staan zeker open voor leuke
suggesties.
Praktisch
> Je baat het café op zelfstandige basis uit in nauwe samenwerking met GC de Moelie.
> Je sluit een concessieovereenkomst af met vzw ‘de Rand’ en
je betaalt hiervoor maandelijks een concessievergoeding.
> Je staat mee in voor het toezicht op het gebouw buiten de
openingsuren.
> Een appartement staat ter beschikking van de uitbater,
inclusief gas en elektriciteit.
> De basisuitrusting van het café is aanwezig.
Functievereisten
> Je bent een dynamische ondernemer.
> Ervaring in de horeca is een pluspunt.
> Een diploma horeca is een meerwaarde.
> Je hebt zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie.

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE

> Je bent zeer sociaal
vaardig en je kan
werken in teamverband.
> Je bent flexibel en je
hebt een open geest.
> Je kan je vinden in
de missie van vzw
‘de Rand’.
> Je Nederlands is goed.
> Je hebt een goed
voorkomen.
> Je hebt een getuigschrift van goed
gedrag en zeden.
Wil je graag een tof en
gezellig café uitbaten in
een gemeenschapscentrum
met een missie? En heb je
goede ideeën voor een
nieuwe start? Aarzel niet,
vraag de infobundel op en stuur je kandidatuur met cv en motivatiebrief vóór 8 november naar Stefaan Gunst, Kaasmarkt 75, 1780
Wemmel. De infobundel is ook verkrijgbaar in de Moelie.
Meer info: 02 454 86 57, stefaan.gunst@derand.be,
www.derand.be/nl/vacatures

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

Hubert Damen
Ik zou wel eens willen weten
donderdag 24 oktober
muziek / theater

Sprookjes en zo
Klein Duimpje
woensdag 13 november
familie

Xander De Rycke
Zijn derde show
zaterdag 16 november
humor

Met een ‘vrank bakkes’, maar een
warm hart kijkt Damen kritisch naar
de wereld. Het kleine burgermannetje
blikt terug op de woelige jaren 60 en
70 en vraagt zich af: ‘Was het allemaal
wel zo ingrijpend, heeft het werkelijk
iets veranderd en, al die liedjes van
vroeger en dan die gedichtjes, vertellen
die vandaag nog iets wat belangrijk kan
zijn voor morgen?’

Sprookjes en zo brengt een verhaal
voor de 5- tot 8-jarigen, over bang en
hongerig zijn, over spelen en plezier
maken. Iets wat Klein Duimpje beter
kan dan wie ook. Met zijn vogels van
dansende pluimpjes, een schrikaanjagend
reuzenhoofd, een vliegend huis en een
draagbaar bos is de voorstelling een
klein wonder. Het hele verhaal speelt
op, naast en onder een houten keukentafel.

En zo zijn we aan het einde gekomen
van de onheilige stand-upcomedytrilogie
van Xander De Rycke. Hoe het hem
verder zal vergaan, weet niemand. Er
rest ons niets anders meer dan afscheid
te nemen met een grote knal, veel
drama, brokstukken en wat schuine
moppen. Fasten your seatbelts. Maak je
klaar voor Zijn derde show.

20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
Tickets: 18 euro (basisprijs)

20 uur - GC de Boesdaalhoeve
Tickets: 14 euro (basisprijs)

15 uur - GC de Boesdaalhoeve
Tickets: 7 euro (basisprijs)
Leden van de Gezinsbond krijgen
1 euro korting. Om de korting te
krijgen, reserveer je telefonisch of per
mail met vermelding van je lidnummer.
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Randgemeenten onder druk

Extra sociale woningen tegen
Omdat Wemmel, Linkebeek,
Sint-Genesius-Rode,
Drogenbos en WezembeekOppem te weinig extra
sociale woningen realiseren,
zoekt de Vlaamse Regering
een sociale woonorganisatie
om die taken over te nemen.
Met andere woorden, ze
worden ‘onder curatele’
geplaatst.

Van alle gemeenten in de regio
Halle-Vilvoorde kwamen er echter
28 in categorie 2b terecht. Zij hadden
amper of helemaal geen plan van
aanpak. ‘Na het beoordelen van
bijkomende informatie komen we tot
8 gemeenten waarvoor de Vlaamse
Regering een sociale woonorganisatie
zal zoeken om hun bindend sociaal
objectief te realiseren. Deze gemeenten
zijn: Beersel, Drogenbos, Galmaarden,
Lennik, Linkebeek, Sint-GenesiusRode, Wemmel en Wezembeek-Oppem.’
Het gaat niet om hoeveel sociale
huurwoningen de gemeenten nu al
hebben – Wezembeek-Oppem heeft er

© Tine De Wilde

Vlaanderen wil tegen 2023 37.000
nieuwe sociale huurwoningen, 21.000
sociale koopwoningen en 6.000 sociale
kavels realiseren. Om die cijfers te
halen, kreeg elke gemeente vier jaar
geleden een doel opgelegd, een
zogenaamd ‘bindend sociaal objectief ’.
‘De bedoeling was om het bijkomende
sociale huuraanbod te spreiden over
heel Vlaanderen’, legt Patrick Ysebie
uit op het kabinet van Vlaams minister
Freya Van den Bossche. ‘Volgden de
gemeenten het beoogde groeiritme,
dan werden ze onderverdeeld in
categorie 1. De overige gemeenten
werd gevraagd een motiveringsnota op
te stellen. Als daaruit bleek dat de
gemeente wel een actieplan had en de
nodige inspanningen had gedaan, werd
ze ondergebracht in categorie 2a.’

Sociale woningen Kuikenpad, tussen de Kuikenstraat en de Krekelendries in Drogenbos (foto uit 2011)

liefst 413 – maar in welke mate de
gemeente inspanningen doet om er
bijkomend te realiseren.
Angst voor Brussel
De sociale huisvestingsmaatschappij
Elk Zijn Huis heeft projecten lopen in
de oostrand rond Brussel, waartoe ook
Kraainem en Wezembeek-Oppem (via
Vlabinvest) horen. Directeur Roel
Moens kijkt er niet van op dat gemeenten in de Rand de doelstellingen niet
halen. ‘Het is dan ook een heel

ambitieus bouwprogramma dat de
Vlaamse overheid heeft vastgelegd’,
meent hij. ‘Bovendien speelt er in de
Rand ook een andere factor. Brussel
loopt over. Kijk maar naar de problemen
met overvolle scholen en crèches die
zich nu ook in de Rand manifesteren.
De angst voor Brussel zit er in en
gemeenten vrezen dat ze door meer
sociale woningen te bouwen ook de
problemen van de grootstad binnenhalen. Ze redeneren: wij bouwen niet
voor Brussel.’
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‘Te hoge grond- en huizenprijzen’
Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, begrijpt
best dat minister Van den Bossche de druk op de gemeenten
wil opvoeren. ‘Wemmel heeft weinig sociale woningen, dat
klopt’, beseft de burgemeester. ‘De hoge grond- en huizenprijzen maken het voor de sociale verhuurkantoren niet
gemakkelijk om gronden en panden te verwerven. Als de
minister daarvoor extra geld kan vrijmaken, dan graag.’
Maar de gemeente schakelt toch een versnelling hoger. Zo
worden projectontwikkelaars verplicht om bij elk nieuw
bouwproject 20 % sociale woningen en 20 % bescheiden
woningen te bouwen. ‘Er staan al twee projecten op stapel.
Bovendien komen er in de de Limburg Stirumlaan 16 sociale
appartementen van sociale huisvestingsmaatschappij
Providentia. En ten slotte, we hebben ook nog onze
Residentie Geurts. Dat zijn een 170-tal appartementen voor
zestigplussers, maar die tellen niet mee als sociale woningen.
Misschien moeten we die woningen ook openstellen voor
andere kansengroepen, zodat ze wel meetellen in de cijfers.’
Met deze maatregelen hoopt de burgemeester op begrip van
de minister. ‘Wemmel moet een 160-tal sociale woningen
realiseren tegen 2020 volgens het opgelegde richtcijfer. Dat
zullen we allicht niet halen, maar we komen met onze
inspanningen toch in de buurt.’
Overlegronde
Hoe moet het nu verder? ‘Op vraag van de minister wordt
een taskforce opgericht waarin zowel Wonen-Vlaanderen als
de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
vertegenwoordigd zijn’, stelt Patrick Ysebie. ‘Zij zullen de
gemeenten uitnodigen voor een overleg. Daarop moet
duidelijk worden welke problemen er zijn om een bijkomend
sociaal woonaanbod te realiseren en of deze problemen
opgelost kunnen worden. Nadien wordt een overeenkomst
opgesteld tussen de gemeente, één of meer sociale woonorganisaties en de Vlaamse Regering. Het is de bedoeling
om elke gemeente voor het einde van het jaar minstens één
keer te hebben ontmoet.’
Bart Claes

Aantal sociale huurwoningen
op 31 december 2013
Drogenbos: 127 (6,21 % van het totale aantal woningen)
Kraainem: 132 (2,51 %)
Linkebeek: 0 (0 %)
Sint-Genesius-Rode: 86 (1,27 %)
Wemmel: 20 (0,32 %)
Wezembeek-Oppem: 413 (7,75 %)
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ACTIVITEITENKALENDER
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

OKTOBER
wo

09

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

vr

11

20.00

Vernissage groepstentoonstelling
Het beste van jezelf

GC de Moelie

02 380 77 51

za

12

14.00

Groepstentoonstelling Het beste van jezelf

GC de Moelie

02 380 77 51

za

12

14.00

Brei-expo

GC de Moelie

0486 99 97 23

zo

13

14.00

Groepstentoonstelling Het beste van jezelf

GC de Moelie

02 380 77 51

zo

13

14.00

Brei-expo

GC de Moelie

0486 99 97 23

di

15

20.00

Start cursus Klim in je stamboom / Arch’educ

GC de Moelie

02 380 77 51

do

17

19.30

Patchwork en quilten / Quiltatelier

GC de Moelie

02 380 67 55

vrij

18

14.00

Wandeling in Linkebeek
Sportieve vrouwen Linkebeek

Gemeenteplaats
Linkebeek

02 380 80 95

zo

20

09.00

Kookles / KALM

GC de Moelie

02 306 08 45

di

22

20.00

Cursus Klim in je stamboom / Arch’educ

GC de Moelie

02 451 61 84

wo

23

20.00

De Schedelgeboorten Veel is mogelijk

GC de Moelie

02 380 77 51

zo

27

14.00

Repair Café

GC de Moelie

02 380 77 51

NOVEMBER
05

20.00

Cursus Klim in je stamboom / Arch’educ

GC de Moelie

02 380 77 51

do

07

20.00

Het Gevolg De Kus / Theater

GC de Moelie

02 380 77 51

zo

10

15.00

Magic for kids @Las Vegas / Familievoorstelling

GC de Moelie

02 380 77 51

ma

11

di

12

20.00

Cursus Klim in je stamboom / Arch’educ

GC de Moelie

02 380 77 51

wo

13

19.30

Kantklossen / Atelier KANT-A-FEES

GC de Moelie

0486 51 52 85

za

16

zo

17

09.00

Kookles / KALM

GC de Moelie

zo

17

14.00

Bowling / Sportieve vrouwen Linkebeek

Sint-Pieters-Leeuw

zo

17

14.00

Regionale kleuterhappening

Sporthal A.J. Braillard
Ruisbroek
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di

Schaatsen in Liedekerke / Gezinsbond

02 380 59 75

Viering 30-jarig bestaan / Judoclub Linkebeek

02 380 59 75
02 306 08 45
02 380 39 89

LINKEBEEK IN BEELD

