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VAN DE REDACTIE

Tijd voor actie
De zomervakantie zit er op. Wellicht bestond die ook
voor jou uit minder terrasjesavonden dan andere jaren.
In juli bleven velen binnen om niets te missen van alle
sportevenementen. In augustus gooiden de weergoden
roet in het eten met grillige en vaak kletsnatte dagen.
Intussen is iedereen opnieuw aan de slag en ook de
verenigingen schieten terug uit de startblokken. Het is
tijd voor actie! Dat blijkt uit het aanbod dat je in deze
sjoenke kan lezen. GC de Moelie draait in september al
op volle toeren en ook de verenigingsactiviteiten nemen
een nieuwe start. Turnlessen heten voortaan ‘pilates’ en
‘BBB’; nieuw zijn de yogalessen.
Op 25 september bijt de Britse coverband ABBA Gold
voor een uitverkochte zaal de spits af van het nieuwe
culturele seizoen. Comédienne Veerle Malschaert
bewijst dat niet alleen mannen koning zijn in humorland. Het succesvolle Repair Café begint zijn tweede
jaargang op zondag 28 september. En nu al kan je
noteren dat de quiz van de cultuurraad op 18 oktober
plaatsvindt, alsook dat de Toneelvrienden in november
een nieuwe productie plannen. Voor-, achteraf en
tussendoor kan je in café De Zondag gezellig na- of
bijpraten.
Dit jaar is er geen traditionele groepstentoonstelling voor
amateurkunstenaars in de Moelie. Toch blijft het
centrum kunstenaars uit Linkebeek en omgeving de
kans geven hun werk tentoon te stellen. Eind deze
maand is Philippe Van Goethem uit Alsemberg te gast.
In een interview maken we kennis met de veelzijdige
illustrator en grafisch ontwerper. Ook Janik De Goy (tot
enkele jaren geleden leider bij Chiro Sjoen) komt
uitgebreid aan bod. Hij vertelt je meer over zijn bizarre
hobby: onderwaterhockey. Een discipline die je tijdens
de sportdegustatiedag kon uitproberen.
Gemeentelijk nieuws valt er tijdens de vakantieperiode
meestal niet veel te rapen, maar de gemeenteraad
vergaderde in juni tweemaal en trad ook op 1 september
in actie. Het waren jammer genoeg vergaderingen met
weinig nieuwswaarde, uitgezonderd de nieuwe voordracht van de kandidaat-burgemeester en de goedkeuring van de jaarrekening 2013. Daaruit blijkt dat de
gemeente er financieel niet zo goed voorstaat. Intussen
zijn ook de plooien tussen het OCMW en de gemeente
nog altijd niet gladgestreken. Over de collectorwerken
voor de sanering van de Verrewinkelbeek proberen we
volgende maand meer informatie te geven. De
werken werden tijdens het bouwverlof voortgezet.
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UIT DE GEMEENTE

Nieuws uit de
gemeenteraad
Gemeenteraad van 2 juni
> De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2012
van het OCMW, die wordt afgesloten met een overschot van
ongeveer 22.000 euro. De gemeentelijke toelage voor 2012
bedroeg 800.000 euro. De gouverneur moet de rekening
nog goedkeuren.
> De jaarrekening 2013 van de kerkfabriek Sint-Sebastiaan
krijgt een gunstig advies. Er is een overschot van 240.300
euro. Zoals de voorbije jaren was er in 2013 geen financiële
tegemoetkoming van de gemeente.
> Ook de rekening 2013 en de begroting voor dit jaar van
vzw Linkebeeksport moeten de goedkeuring van de gemeenteraad krijgen. Voor de tweede maal op rij vertoont de
rekening een verlies, in 2013 ruim 11.000 euro. De spaarpot
van de vorige jaren is tot 13.000 euro geslonken, zodat de
spaarpot nu erg klein wordt. Raadslid Erik De Bruycker
(ProLink) doet zijn beklag over de onduidelijkheid van de
voorgelegde documenten. Dat was ook de vorige jaren het
geval en telkens beloofde het schepencollege beterschap.
Schepen Yves Ghequiere erkent het probleem en maakt zich
sterk dat er deze keer verandering moet komen. ProLink
onthoudt zich bij de stemming over dit punt.
Gemeenteraad van 30 juni
> Het sneeuw- en ijsvrij maken van het wegennet gebeurt
de volgende drie winters opnieuw door een aannemer. De
gemeenteraad keurt het nieuwe lastenboek en de raming van
de opdracht goed. De kostprijs van de opdracht voor drie
jaar is op 84.000 euro geraamd, de prijs van het strooizout
niet inbegrepen. De uiteindelijke kostprijs is uiteraard
af hankelijk van de weersomstandigheden.
> Op 1 april volgend jaar gaat de huidige gemeentesecretaris, Lily Clerens, met pensioen. De betrekking wordt vacant
verklaard en de gemeenteraad beslist de functie via een
bevorderingsexamen binnen het eigen personeelskader toe te
wijzen. De bevorderingsvoorwaarden worden bepaald en
goedgekeurd.
> Sinds 2005 schorst de provinciegouverneur ieder jaar de
toekenning van een gemeentelijke toelage van 2.000 euro
aan de Bibliothèque des Jeunes, een privé-initiatief met een
lokaal in de Brouwerijstraat. Volgens de gouverneur geeft
het gemeentebestuur in totaal meer geld uit voor de twee
Franstalige bibliotheken (de afdeling van de gemeentelijke
bibliotheek en de Bibliothèque des Jeunes) dan voor de
Nederlandstalige afdeling van de gemeentelijke bibliotheek,
wat in strijd is met de taalwetgeving van 1966.
Het schepencollege is van oordeel dat de argumentatie van
de provinciegouverneur niet meer opgaat aangezien het
gemeentebestuur begin dit jaar de officiële erkenning van de
gemeentelijke bibliotheek door de Vlaamse Gemeenschap
aangevraagd en gekregen heeft. De bevoegde dienst heeft

schriftelijk de erkenning bevestigd,
zodat de gemeente aanspraak kan
maken op een jaarlijkse toelage van
ongeveer 56.000 euro. Door deze
erkenning moet de gemeente wel 75%
van dit bedrag aanwenden voor de
aankoop van Nederlandstalig werk, net
als in elke andere gemeente van het
Vlaams Gewest. Volgens het schepencollege kan er dan ook geen sprake
meer zijn van enige discriminatie en
bestaat er geen reden om de toelage
aan de Bibliothèque des Jeunes te
weigeren. Maar volgens raadslid Rik
Otten (ProLink) is er nu geen reden
meer voor de subsidiëring van een
tweede bibliotheek. De toekenning
van een subsidie aan de privébibliotheek wordt meerderheid tegen
minderheid behouden.
> Gemeenten die niet over een
brandweerkorps beschikken, betaalden
sinds 2006 voor deze dienstverlening
elk jaar hetzelfde geïndexeerde bedrag.
De gemeenten wisten wel dat er nog
gepeperde achterstallen zouden volgen.
Voor Linkebeek liet de provinciegouverneur voor 2012 een bedrag
van 150.000 euro inschrijven in de
gemeentebegroting, als bijdrage in de
onkosten van verschillende brandweerdiensten van Vlaams-Brabant. De
gemeente moet nu nog een saldo van
17.500 euro betalen. De afrekening
vertoont een gebrek aan transparantie
en voor Linkebeek blijft er inzake
facturering onduidelijkheid bestaan,
omdat dringende interventies uitgevoerd worden door de brandweer van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
andere tussenkomsten door de brand-

weer van Halle. De eindafrekening
krijgt unaniem een ongunstig advies.
> Op 20 juni deed de tweetalige
kamer van de Raad van State uitspraak
over de niet-benoeming van Damien
Thiéry. Volgens de Raad van State
vervult het schepencollege een
opdracht van algemeen belang in naam
van het gewest. Aangezien de regels
die het gewest voorschrijft voor de
organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw niet werden
nageleefd, is het volgens de Raad van
State logisch dat de Vlaamse Regering
Damien Thiéry geen vertrouwen kan
schenken om benoemd te worden.
Ondanks deze uitspraak wil de
LB-meerderheid de voordrachtakte van
Thiéry als burgemeester opnieuw
indienen. De raadsleden van ProLink
hebben na deze duidelijke uitspraak
geen begrip voor deze handelswijze en
spreken van ‘een spelletje’. De kandidaatburgemeester ziet in de gedane
uitspraak een nieuwe interpretatie van
de gecoördineerde wetten. Volgens
hem kan dezelfde kandidaat worden
voorgedragen op basis van nieuwe
feiten of gegevens. Maar volgens
ProLink kan de eenvoudige verklaring
van Thiéry dat hij in de toekomst de
wetgeving zal naleven, niet als nieuw
gegeven worden beschouwd. De
oppositie verlaat de zitting en de
meerderheid keurt de nieuwe voordracht goed.
Gemeenteraad van 1 september
> Het belangrijkste agendapunt van
deze korte bijeenkomst is de goedkeuring van de jaarrekening 2013 van de

gemeente. Ondanks het feit dat vorig
jaar nagenoeg geen werken en investeringen gebeurden, vertoont de rekening
een tekort van 216.540 euro. Dankzij
de 471.870 euro overschot van het jaar
voordien kan de rekening positief
worden afgesloten met een overschot
van 255.330 euro. Om de weinig
rooskleurige financiële situatie van de
gemeente te verbeteren, werd het in
2013 mogelijk gemaakt een lening van
1.500.000 euro op te nemen. Voorlopig
werd er maar 480.000 euro geleend.
> Bij het begin van het nieuwe
schooljaar moet de gemeenteraad
enkele aanpassingen aan het schoolreglement van de twee gemeentescholen
goedkeuren. In een ministeriële
omzendbrief van 15 mei 2014 werden
nieuwe richtlijnen vastgelegd voor het
screenen van de onderwijstaal van
leerlingen, de schorsing of uitsluiting
van leerlingen, het zittenblijven en de
overdracht van leerlingengegevens bij
een verandering van school.
> Vorig jaar moest de waarnemende
burgemeester een jachtverbod uitvaardigen omdat er zich een schietincident
had voorgedaan in de omgeving van
Laborelec. Met de jagers werden toen
afspraken gemaakt. Aangezien er
afgesproken was in augustus niet te
jagen en er toch schoten werden
afgevuurd en dode duiven werden
aangetroffen, werd om veiligheidsredenen
opnieuw een jachtverbod ingesteld.
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Uit goede bron

Lessenreeks yoga
vanaf 17 september
GC de Moelie

Gemeente-OCMW
De strubbelingen tussen het gemeentebestuur en het
OCMW zijn nog niet van de baan. Nadat de gemeenteraad eerder dit jaar weigerde het budget en de meerjarenplanning van het OCMW goed te keuren, ging de
OCMW-raad op 19 mei tegen deze beslissing in beroep
bij de provinciegouverneur. Die aanvaardde op 9 juli het
beroep van het OCMW. Intussen zijn beide partijen het
eens om via informatie- en overlegvergaderingen te
proberen tot een akkoord te komen. Eind augustus had er
echter nog geen overleg plaatsgevonden. Bij het OCMW
zijn ze er niet over te spreken dat het schepencollege eerst
wil vernemen of het OCMW bereid is het beroep bij de
gouverneur in te trekken als beide partijen het eens raken.
De gemeente betreurt dat het OCMW blijkbaar niet wil
inzien dat er een gebrek aan financiële middelen is.
OCMW-secretaris Bernard De Vos heeft de gemeente
verlaten. Hij neemt twee jaar verlof zonder wedde om in
buurgemeente Ukkel de functie van gemeentelijke
ontvanger op te nemen. De aanhoudende spanning tussen
gemeente en OCMW hebben zijn keuze wellicht beïnvloed. Hij had de intentie zich kandidaat te stellen om
volgend jaar de ontslagnemende gemeentesecretaris op te
volgen, maar dat was geen optie aangezien de functie zal
worden toegewezen aan een kaderlid van het administratief
gemeentepersoneel. Veerle De Brael, momenteel bestuurssecretaris, maakt veel kans om op 1 april 2015 Lily
Clerens als gemeentesecretaris op te volgen.
Lode Vermeir
Niet veel mensen zullen hem nog gekend hebben. Van
1962 tot 1970 was hij de jonge onderpastoor (°1938
Bornem) in Linkebeek. Wie toen in de plaatselijke Chiro
zat, kent hem waarschijnlijk van een of ander bivak:
Orval, La Grave (Frankrijk), Bouillon en Les Haudères
(Zwitserland). Na 1970 werkte hij in verschillende
parochies in Brussel. Later werd hij benoemd tot vicaris
voor de katholieke gemeenschappen van buitenlandse
herkomst. Na zijn pensionering in 2007 engageerde hij
zich in de universitaire parochie van de Leuvense universiteit en in de gevangenis van Leuven. Vermeir overleed
op 12 juni.

Yoga is een verfijnde en evenwichtige manier om je te
ontplooien als compleet persoon. De focus ligt in deze
cursus op houdingen en ademhalingsoefeningen. Het is
zowel ontspannend als inspannend. Door de oefeningen leer
je luisteren naar je eigen lichaam, maar ook naar je gedachten
en emoties. Je voelt waar er spanning is en leert die los te
laten. Uiteindelijk breng je lichaam en geest weer in harmonie.
Wekelijks op woensdag om 19.30 uur
of op donderdag om 10.30 uur.
Prijs: 98 euro voor 14 lessen (september-december 2014)
Info en inschrijven: marjan_deschutter@hotmail.com

Uitstap naar Veurne
Verslag van Ziekenzorg Linkebeek
Na een lange zomerpauze trokken we op zaterdag
30 augustus op gewestuitstap naar Veurne. Deze aangename
stad, op een boogscheut van de kust en de Franse grens,
heeft een mooie oude stadskern en verschillende particuliere
gebouwen, vooral uit de achttiende eeuw. De tien deelgemeenten herinneren door hun oude hoeves, statige kerken,
enkele molens en een waterkasteel aan hun rijke verleden.
Bij aankomst genoten we van een lekkere kop koffie met een
boterkoek, waarna we de stad en omgeving verkenden,
begeleid door ervaren streekgidsen. Na een heerlijk driegangenmenu gingen we naar het bezoekerscentrum Jules
Destrooper en kwamen meer te weten over de rijke geschiedenis
van de wereldberoemde koekjes uit West-Vlaanderen. In de
proef bakkerij kregen we deskundige uitleg van één van de
bakkers. Proeven stond hierbij uit-gebreid op het programma.
Bij de terugkeer werd in de bus uitgelaten nagepraat over de
fijne dag.
***
Lieve leden
Bij Ziekenzorg zijn we blij met onze lieve en trouwe leden.
Sinds een jaar telt onze vereniging enkele nieuwe mensen,
waar we zeer blij mee zijn. Welkom ook aan ons nieuwe
kernlid Linda Michiels. Ze zet zich volledig in en is er heel
graag bij. Heel tof. Spijtig genoeg moesten we ook afscheid
nemen van enkele anderen en dat stemt ons droevig. Sterkte
aan de familie en vrienden bij dit verlies.

BEELDEN UIT HET VERLEDEN
Kaas- en wijnavond
Toneelvrienden
zaterdag 4 oktober
vanaf 18 uur – GC de Moelie

’s Herensblok 1942

Lief hebbers van een lekker stukje kaas en
een goed glas wijn zijn welkom op de
kaas- en wijnavond van de Toneelvrienden.
De niet-kaaslief hebbers vinden ook een
assortiment charcuterie tussen ons uitgebreide buffet. Naar jaarlijkse gewoonte zijn
er mooie prijzen te winnen.
Uitkijken naar toneel
Daarnaast is er nog goed nieuws, want op
21, 22 en 23 november staan de Toneelvrienden opnieuw op de planken. Dit keer
brengen we De bloemen, de vogels, de gruwel,
een stuk van Walter Van den Broeck in een
regie van Eddy Vannerom. Hopelijk tot
dan.

BBB
Sportieve Vrouwen Linkebeek
maandagavond of
dinsdagvoormiddag
GC de Moelie
De vakantie zit erop. Genoeg gelanterfant
en hoog tijd om ons lichaam terug op peil
te brengen met de eindejaarsfeesten in het
vooruitzicht. Dat kan met bbb- en andere
oefeningen (af en toe met o.a. ballen,
elastieken, steps), onder de deskundige
leiding van Kristel.
We spreken elke maandag van 20 tot 21 uur
af in de Moelie. Iedere dinsdag zijn er van
10 tot 11 uur aangepaste oefeningen voor
50-plussers. Iedereen is welkom.
In het vooruitzicht
Zondag 5 oktober maken we een wandeling in eigen streek. Samenkomst en
vertrek om 14 uur op het Gemeenteplein
van Linkebeek. Afstand: 4 à 5 km.
Zondag 16 november gaan we een namiddag
bowlen. Samenkomst om 14 uur op het
Gemeenteplein van Linkebeek of
om 14.30 uur aan de Euro-Bowlstar in
Sint-Pieters-Leeuw.

Deze foto, vanuit de Stationsstraat, geeft een beeld van het ’s Herensblok
tijdens de winter van 1942. Het is oorlog en veel inwoners die er een volkstuintje hebben, wagen het toch om wat groenten te kweken ondanks het
gevaar voor diefstal en opeising door de bezetter. De pastorij staat er nog
moederziel alleen met de hoge tuinmuur, de bijgebouwen, de toegangspoort
en de omliggende tuin. Het imposante gebouw lijkt het geheel te beheersen,
maar dat is maar schijn.
Toen de parochie ontstond, vermoedelijk op het einde van de tiende eeuw, was
het huidige Linkebeek-dorp eigendom van een graaf. De heuvelrand (van de
pastorij via de kerk tot de huidige Maassquare) werd afgestaan aan de kersverse
parochie, maar de vruchtbare gronden bleven eigendom van de ‘wereldlijke’
heer. Vandaar de naam ‘het blok des heren’, kortweg ’s Herensblok.
Het grote stuk veld ligt tussen de pastorij, de Stationsstraat en de Brouwerijstraat.
Er waren twee voetpaden. Een eerste ging van de zustersschool (nu de Moelie)
langs de pastorij tot beneden op de hoek van de huidige Van Lishout- en
Brouwerijstraat, waar nu een bushokje staat. Het tweede pad vertrok beneden
op diezelfde plaats en liep schuin over het ‘s Herensblok tot midden op de
helling van de Stationsstraat, waar destijds café De Vooruitgang van Jaak
Dehaes en later het postkantoor was gevestigd (op nr. 65).
Eind jaren vijftig van de vorige eeuw begon het gemeentebestuur met de
plannen voor de verkaveling ‘s Herensblok. Maar het verkavelingsplan werd
vaak gewijzigd en de kosten voor de opeenvolgende (her)metingen door
schepen Jean Albert (tevens landmeter) liepen hoog op. De werken voor de
aanleg van de Van Lishout- en Van Dormaelstraat werden uiteindelijk in 1960
uitgevoerd. Ook het hellende gedeelte van de Stationsstraat werd toen verbreed. De kostprijs van al deze werken bedroeg 1,750 miljoen Belgische frank.
In april l961 keurde de gemeenteraad het voorontwerp voor de bouw van een
schoolcomplex goed, op een deel van de verkaveling dat bestemd was voor
openbaar nut. Het ging om de grond tussen de huidige Van Dormaelstraat en
de pastorijtuin. Aangezien de gemeente intussen in geldnood geraakt was,
werd in juli 1961 echter beslist om dat gedeelte ook te verkavelen. Hierdoor
beschikte het gemeentebestuur in 1975 over veel minder ruimte dan oorspronkelijk was bepaald voor de inplanting van een nieuw schoolgebouw.
De meeste woningen werden in de nieuwe verkaveling gebouwd, tussen 1962
en 1970. De sociale volkstuintjes behoorden spijtig genoeg tot het verleden.
Tekst: A. Geysels, J. Motté
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Hockey met
zwemvliezen
en snorkel

© Tine De Wilde

6 spelers in het water en 4 reservespelers
aan de rand van het zwembad. Je mag
constant wisselen. De bedoeling is om
de puck in het doel van de tegenstander
te slaan met een speciale stick. Hoewel:
‘Als je tegen de puck slaat, zal die niet
ver geraken, je moet hem echt lanceren. Passes geven en schieten is
eigenlijk het moeilijkste aspect van de
sport. De puck moet echt door het
water zweven, zodat er alleen weerstand is van het water, en geen wrijving van de bodem. Zo kan de puck
toch gemakkelijk een paar meter ver
geraken.’ Klein detail: de hockeyers
hebben geen gasflessen en moeten dus
regelmatig naar boven komen om naar
adem te happen. Maar een echt
probleem is dat volgens De Goy niet,
want je bent zelf niet constant aan zet.

Wie het programma van de sportdegustatiedag ziet, zal
misschien denken: daar staat een drukfout in. Maar je
leest het juist. Ook onderwaterhockey staat op de planning.
Janik De Goy geeft graag een woordje uitleg bij deze
‘mysterieuze’ sport.
Onderwaterhockey is een sport die erg
populair is in Nederland en Frankrijk,
maar ook in Nieuw-Zeeland, Australië
en Zuid-Afrika. De Goy: ‘Ik heb veel
gereisd voor de sport, hoewel ik alles
zelf moest betalen. We gingen met het
Belgische team al naar Frankrijk, het
Verenigd Koninkrijk, Italië … In ons
land zijn er zo’n 200 spelers. Ik ben
actief bij een vzw die het onderwater6

hockey in België promoot. Zelf trainen
komt er door omstandigheden niet
vaak meer van.’
Adem inhouden
De basisregels zijn relatief eenvoudig.
Iedere speler heeft een stick, een
zwembril, zwemvliezen en een snorkel.
Het spel vindt plaats op de bodem van
een zwembad. Een ploeg bestaat uit

Zwembad in plexiglas
Veel sporters kicken op volgelopen
tribunes en de aanmoedigingen van het
publiek, maar dat is bij onderwaterhockey
niet mogelijk. De sport live volgen kan
enkel op tv of via streaming op het
web. ‘De grote toernooien worden
gefilmd, geregisseerd en mooi in beeld
gebracht, maar je hebt er wel wat
camera’s voor nodig.’ De kleinere
toernooien en wedstrijden zijn niet te
volgen voor supporters. De Goy: ‘Er
was ooit sprake van een megalomaan
project om een groot doorzichtig
competitiebad in plexiglas te bouwen.
De plannen waren getekend, maar het
ging uiteindelijk niet door.’ Van een
slag in het water gesproken.
Rust en actie
‘Ik hou wel van de rust onder water’,
zegt De Goy. ‘Je hoort echt niks terwijl
je met je sport bezig bent, en toch is er
voortdurend actie. Ook leuk is dat het
een echte teamsport is.’ Communiceren
met je teamgenoten is niet gemakkelijk:
‘Je kan wat gesticuleren of met je stick
op de bodem slaan, maar daar stopt
het.’ Het is ook geen contactsport,
hoewel het er soms ruig aan toe kan
gaan. Zwemvlieske trek is bijvoorbeeld
niet toegestaan. Dat controleren de
drie scheidsrechters. ‘Normaal zijn er
twee scheidsrechters in het water, en
één op de rand van het zwembad. Die
communiceren met gebaren. De
scheidsrechter die niet in het water zit,
heeft een fluitje dat ook onder water
hoorbaar is. Zo zijn alle spelers op de
hoogte dat het spel werd stilgelegd bij
een overtreding.’

VERENIGINGSNIEUWS
Puckgevoel
Wat mogen de mensen verwachten
tijdens de initiatie op de sportdegustatiedag? De Goy: ‘Omdat niet iedereen het
gewoon is om met zwemvliezen en een
snorkel te zwemmen, zullen de
deelnemers eerst enkele lengtes onder
water zwemmen met de uitrusting aan.
Na wat uitleg over ademhalings- en
zwemtechnieken mogen ze met de
onderwaterhockeypuck leren werken.
We gaan enkele bewegingen inoefenen
en wat ‘puckgevoel’ kweken bij de
deelnemers. Het schieten en passen
zullen we misschien op het einde nog
behandelen, maar dat is zowat het
moeilijkste van het spel.’
Geïnteresseerd om mee te doen met de
initiatie, maar in slechte conditie? Dat
is geen ramp volgens De Goy: ‘Hoe
beter je conditie en recuperatievermogen, hoe vaker je voor de puck kan
gaan uiteraard, maar voor een initiatie
is dat van weinig belang. Je hoeft
trouwens geen mega-atleet te zijn om
een goede onderwaterhockeyspeler te
zijn. Techniek kan veel compenseren
en is vaak een troef. Je ziet in onderwaterhockey af en toe wel eens een
buikje hangen bij een ploegmaat of
tegenstander.’
Maarten Croes

8e sportdegustatiedag
Een gevarieerd menu
zaterdag 25 oktober
Op het sportprogramma: initiaties
onderwaterhockey, korf bal, krolf en
badminton. Deelnemen is gratis. De
deelnemers verzamelen op de
parking van GC de Moelie. Van
daaruit vertrekt de bus naar het
sportcomplex van de VUB. Daar
krijgen de deelnemers een broodje
en een drankje van het sportoverleg.
Een organisatie van sportoverleg
Linkebeek en GC de Moelie.

Gezinsbond Linkebeek springlevend

Met onze leden – ook heel wat nieuwe – hebben we op 25 augustus de zomervakantie afgesloten met een uitstap naar het prachtige dierenpark Pairi Daiza.
Ook tijdens het najaar hebben we heel wat in petto. Ontspanning en sport
komen aan bod.
Lessenreeks pilates
Vanaf dinsdag 16 september starten we met een lessenreeks pilates.
Pilates is gebaseerd op het verstevigen van de romp en buikspieren, terwijl je de
flexibiliteit verhoogt in de benen, armen en andere spiergroepen. Je creëert een
juiste lichaamshouding, een soepele rug, een vrijere ademhaling en ontwikkelt
sterke én soepele spieren zonder spierpijn of blessures. Iedereen kan deelnemen,
ongeacht het fysieke niveau of eerdere bewegingservaring.
Iedereen is welkom op dinsdag van 20 tot 21 uur: 16, 23 en 30 september;
7, 14 en 21 oktober; 4 en 25 november, 2 en 9 december in GC de Moelie.
Leden van Gezinsbond Linkebeek betalen 50 euro voor 10 lessen; niet-leden
betalen 70 euro.
Night of the Proms
Schrijf zaterdag 15 november nu al in je agenda. We hebben 50 tickets en
busvervoer gereserveerd voor de spectaculaire Night of the Proms in het
Sportpaleis in Antwerpen. Al onze leden ontvangen binnenkort een uitnodiging.
Schaatsen
Op 11 november trekken we naar de schaatsbaan in Liedekerke.
Wil je meer informatie over deze activiteiten, contacteer dan onze
bestuursleden: marleendeschepper@telenet.be, 0473 88 25 96 of
kaelijn_wauters@hotmail.com, 02 380 67 55.
Het bestuur

Rouwen, hoe doe je dat?
Arch’educ i.s.m. GC de Moelie
woensdag 1, 8 en 15 oktober - 19 tot 22.15 uur
Sterven brengt rouw. Rouw schokt je in heel je mens-zijn, in heel je wezen.
Rouwen is verlies en verdriet verwerken. Rouwen is het verwerkingsproces
waarmee je aan de slag moet om dat verdriet hanteerbaar te maken. In dat
proces sta je voor rouwtaken. We staan stil bij die verschillende taken om ze toe
te passen in ons leven. Rouwen is een proces, vraagt veel geduld en is langzaam
werken.
Begeleider: Lieve Fierens

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

Prijs: 35 euro voor de 3 lessen
Info en inschrijven: Arch’educ, Vormingplus Halle-Vilvoorde,
info@archeduc.be, 02 454 54 01, www.archeduc.be
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Expo Philippe Van Goethem in de Moelie

Dagelijks leven als kleurrijke
inspiratiebron
Van 19 tot 28 september stelt Philippe Van Goethem zijn
kunstwerken tentoon in de Moelie. Een klein atelier, een
schildersezel en vooral veel fantasie, meer heeft hij niet
nodig om unieke werken neer te zetten. De expo draait
rond eten en dieren en volgt de logica van de kunstenaar,
die meestal afwijkt van de onze.
Philippe Van Goethem stopt me
meteen een paar van zijn werken in
handen. Of hij het gezelschapsspel
Dixit kent, vraag ik hem terwijl ik zijn
realisaties een voor een bekijk. Daarvan
heeft hij nog nooit gehoord. Toch
ademen de schilderwerken dezelfde
sfeer uit: vrolijk, nostalgisch, wat
mysterieus. En tegelijk zijn ze ook
helemaal anders. Niet voor niets
werkte kindertijdschrift Zonnekind
graag samen met deze kunstenaar voor
de illustratie ervan.
Duwtje in de rug
Al op jonge leeftijd vermaakte Van
Goethem zich met potlood en penseel.
‘In de lagere school merkten mijn
ouders hoe graag ik tekende en
schilderde. Omdat theorie me niet zo
lag, gaf mijn omgeving me een duwtje
in de rug om verder te gaan in de
artistieke richting. De kunsthumaniora
in Schaarbeek was me op het lijf
geschreven. Ik experimenteerde er met
schilderkunst, etsen, diepdruk en
steendruk. Er werd veel aandacht
besteed aan techniek en ik leerde mijn
vak door en door kennen. Door er zo
intensief mee bezig te zijn, ontwikkelde ik gaandeweg een eigen stijl.’
Vleugje humor
‘Na de middelbare school schreef ik me
in aan de Antwerpse Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten, toen
nog in de Mutsaardstraat. Daar lag de
nadruk meer op illustratie en kindertekeningen, en dat voelde als thuiskomen.
Vol passie leefde ik me uit in mijn
studies en ik maakte vooral figuratieve
werken met een vleugje humor.
8

Abstracte materie lag me veel minder.
Op deze plek kon ik groeien in wat ik
graag deed.’
‘Waar ik de mosterd haal? Vooral in het
dagelijkse leven. Ik wandel ergens rond,
op straat of in een winkel of gelijk waar
en iets valt me op. Dat kan iets open en
bloot zijn, maar ook een heel klein
detail, ergens verborgen. Dat zet me
aan het denken en ik fantaseer er mijn
eigen idee rond: nooit waarheidsgetrouw,
altijd met veel kleur. Elke ondergrond
die ik dan kan vastkrijgen is goed
genoeg: een bierviltje, verpakkingspapier, een stuk karton … Ik maak in
deze fase veel versies en maak me geen
zorgen over of iets goed is of niet. Na
een paar maanden bekijk ik de creaties
opnieuw, maar dan veel kritischer. Ik
vraag ook naar de mening van mensen
die ik vertrouw. Een groot deel van
mijn werk haalt de selectie niet en
belandt in de vuilnisbak. De paar
werken die écht goed zitten, blijven
over. Gemiddeld werk ik zes, zeven uur
aan een werk, soms veel langer. Ik
gebruik vooral acryl en olieverf. Aan
collages van figuren op het internet
waag ik me soms ook.’
Altijd vernieuwend
Van Goethem creëert altijd: ‘Ook als ik
geen opdrachten in het verschiet heb.
Schilderen is een constante die je moet
onderhouden. Soms gebeurt het dat ik
mijn penselen een maand onaangeroerd
laat, dat ik nood heb aan een pauze.
Maar het duurt nooit lang voor er
nieuwe ideeën opborrelen. Schilderen
is een passie. Ik kan het, dus ik moet er
gebruik van maken, er mee naar buiten

komen. Als je dan merkt dat de buitenwereld mijn werk kan smaken, krijg je
vanzelf weer energie. Mensen vinden het
fijn dat er van mijn schilderijen geen
dertien in een dozijn zijn. Ik probeer altijd
te vernieuwen.’
Twee thema’s
Voor de tentoonstelling in de Moelie geeft
Van Goethem zijn interpretatie van
voeding en dieren. ‘Hoe zet ik groenten
en fruit neer zoals ik ze thuis in de
fruitmand of in de winkel zie liggen?
Welk effect hebben dieren op me zoals ze
in de zoo rondlopen? Dat is de insteek van

HOEVE HOLLEKEN EN HUIZE LISMONDE
Activiteitenkalender
Hoeve Holleken en Huize Lismonde
Een abonnement voor de 4 voorstellingen
om 16 uur kost 16 euro.
Een abonnement voor de 4 voorstellingen
om 20.15 uur kost 20 euro.
Prijs per voorstelling: 8 euro;
-12-jarigen betalen 4 euro.
Meer info: Christine Grüter-Laterre,
02 380 99 67
Tour du Monde à vélo ( J. Bertrand)
Voordracht met film en tentoonstelling
21 september
17 uur - Hoeve ‘t Holleken
In september 2012 stapt een jonge
Linkebekenaar na 5 jaar studies
architectuur samen met drie vrienden
op de fiets om de wereld te veroveren:
een sportieve uitdaging ten voordele
van de ngo MekongPlus en van een
studie over duurzame architectuur.
De voordracht beschrijft de reis van
20.000 km, per fiets.

***
Oxfam-ontbijt
12 oktober
8.30 tot 11.30 uur - gemeenteplein
Prijs ontbijt: 6 euro, 3 euro (-12 jaar)
Aperitief, cava en fruitsap, vanaf 11 uur
aan de stand van Oxfam.
***

Meer info: Christine Grüter-Laterre,
02 380 99 67

© Tine De Wilde

Prijs: 5 euro (volledig teruggestort
aan de organisatie), gratis voor
kinderen jonger dan 12 jaar

de tentoonstelling. Bij voeding zitten meer
stillevens en dat is nieuw voor mij. Af en
toe zitten er ook portretten bij. Elk
schilderij krijgt een woordje uitleg over
hoe het tot stand kwam en welke materialen
ik ervoor gebruikte.’
Roosje Lowette
De tentoonstelling is open van maandag
tot en met vrijdag van 9 tot 20 uur, op
zaterdag van 11 tot 18 uur en op zondag
van 11 tot 18 uur. De toegang is gratis.
De vernissage vindt plaats op vrijdag
19 september van 20 tot 22 uur. Iedereen
is welkom. www.philippevangoethem.be

***
Exploration du Monde
Het Baskenland door
Arien Crampette
10 oktober
Hoeve ‘t Holleken - kleine toneelzaal
Met de pracht van een oceaan en met
het Pyreneëenmassief, spreekt het
Baskenland tot de verbeelding, mede
door de raadselachtige oorsprong van
zijn bevolking, met haar unieke taal
en legendarische zielskracht. Laten
we de sporen van de zeekapers en de
ontdekkingsreizigers volgen in hun
ontmoeting met deze bezielde
cultuur.

Tentoonstelling Françoise Hennebert
Corps accords
16 tot 19 oktober
Vernissage op 16 oktober van 18 tot
22 uur, met om 19.15 en 20.15 uur een
optreden van jazz-zangeres Kiu
Jerôme.
Openingsuren: 17, 18, 19 oktober
van 11 tot 18 uur. Rondleiding op
19 oktober om 15 uur.

In het vooruitzicht:
21 november: West-Amerika door
Eric Courtage
23 januari: India door Cyril en
Lionel Isy-Schwart
20 maart: Portugal door
Marie-Dominique Massot
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Veerle Malschaert
als ecodiva in de Moelie

© Tine De Wilde

moeten gaan beïnvloeden me, maar ik
leef niet verkrampt als een biobitch’,
grapt ze. ‘Ik probeer vooral kleine
stappen te zetten en slaag soms in mijn
ecologische gesukkel, maar vaak kan
het nog beter. Denk nu niet dat ik op
het podium sta met het strenge
wijsvingertje. Ik wil gewoon een
verhaal vertellen vanuit mijn leefwereld, gezeefd door de filter van de
humor. De mensen laten lachen en
misschien onderhuids toch iets meegeven,
hoe klein ook. Zonder de pretentie te
geven dat ik het beter weet.’

‘Ik ben
geen sojaseut’

Veerle Malschaert is sinds april op toer door Vlaanderen
met haar nieuwe show Ecodiva. In de voorstelling stelt
ze op haar eigengereide, komische manier vragen rond
ecologie en het bewustzijn daarrond. Na Supermarkt
Malschaert en Soldier of love is dit de derde show van de
39-jarige Gentse, die je misschien nog kent uit Flikken.
Veerle Malschaert is zelf veel bezig met
ecologie. De ideeën voor de voorstelling
komen dus uit haar eigen leefwereld.
‘Maar denk niet dat ik een sojaseut
ben, want overdrijven doe ik niet. Ik
10

denk gewoon bewust na over de
dingen die ik doe. Welk water gebruik
ik? Hoe ga ik om met de overdaad aan
plastic? Waar kan ik energie besparen?
De hele natuur en hoe we ermee om

Ecodiva
Ecologie en humor verzoenen bleek
niet eenvoudig. ‘Er zit achter het
onderwerp vaak een soort red-de-wereldsyndroom. Ik ervaar in de voorstelling
dan ook een zeker missionarisgehalte
(grijns), maar dat mag je met een grove
korrel zout nemen. De titel Ecodiva
verwijst naar de diva die ik soms ben.
Ik wil ecologisch zijn, maar sta tegelijk
ook graag lang onder de douche en ik
koop meer dan wat ik strikt noodzakelijk nodig heb. In die zin ben ik zelf
een slachtoffer van de consumptiemaatschappij. Zo ga je me nooit zien in
lompen, die ijdelheid heb ik wel. Ik
kan met mezelf lachen. Ik wil de
mensen ook niet met een slecht gevoel
naar huis sturen, al eindig ik een beetje
fatalistisch, maar tegelijk poëtisch.
Ik schets een soort einde van de
wereld, terwijl ik Diep in mijn hart
van Jo Leemans als toetje breng.’
Vrouwen en humor
Ook al wordt de comedywereld nog
altijd overspoeld en gedomineerd door
mannen, toch ziet Malschaert een
kentering. ‘Nieuwe vrouwelijke
collega’s duiken op aan het humorfirmament, maar om van een tsunami
aan comédiennes te spreken is het nog
te vroeg. Er zijn veel dames in de luwte
bezig. Ik heb me als vrouw een tijdje
mottig gevoeld in die mannenwereld,
want ik werd niet door iedereen
aanvaard. Ik leek net een soort alien.
In het begin wou ik dan ook onbewust
de man spelen door me wat macho te
gedragen en uit te pakken met harde
humor, maar nu denk ik daar anders
over.’
‘Vroeger leefde al eens het vooroordeel
dat vrouwen geen humor hadden.
Daardoor werd ik wat onzeker en was
ik bang dat ze me niet grappig zouden

NIEUWS UIT DE BOESDAALHOEVE

Nicole en Hugo van de humor?
Malschaert leeft samen met komiek Jeroen Leenders. ‘Vaak
zitten we te praten, pik ik een interessant idee of leuke
invalshoek op en vraag ik hem of hij daar niets mee wil doen
in zijn voorstellingen. (lacht) Maar meestal heeft hij een
andere invalshoek. Het gebeurt wel dat er dingen in zijn
voorstellingen zitten die ik zelf heb meegemaakt. Dat kan
ook niet anders. We leven samen. Maar bewust samen
brainstormen doen we niet. Soms geeft hij me wel feedback.
Hij kan keihard zijn en dat moet ook. We zijn altijd streng
voor elkaar, want we leggen de lat hoog. Toch zijn we niet
verweven. We zijn geen Nicole en Hugo van de humor,
hoewel we misschien later samen kunnen optreden op
cruises om de pubertijd van onze kinderen te ontvluchten.’
Naast comedyshows in elkaar boksen, is Malschaert ook met
andere projecten bezig. ‘Zo ben ik samen met Tania Poppe
een tragikomisch stuk aan het maken, een soort zwarte
komedie: tegelijk ontroerend én van de pot gerukt. Ook
muziek is een passie. Met een vriendin hebben we ‘Söt’ uit
de grond gestampt, waarbij we stilstaan bij de seut in onszelf.
Vroeger ging ik uit en leefde ik een compleet ander leven,
maar nu ben ik moeder en heb ik nieuwe verantwoordelijkheden. Het wordt een humoristisch theatraal muziekproject
waarbij Tom Van Ryckegem van Preuteleute voor de muziek
zorgt. Verder heb ik geleerd dat het geen zin heeft om op
zoek te gaan naar rollen. Ik blijf liever de onaf hankelijke
actrice die niet gefrustreerd is omdat ze niet gevraagd werd
voor iets als Rundskop. Al mogen ze me natuurlijk altijd
bellen (knipoog).’
Steven Verhamme

Veerle Malschaert
Ecodiva
donderdag 2 oktober
humor

Jaimi Faulkner
Graanzolderconcert
donderdag 9 oktober
muziek

© foto: Anke Peters

vinden. Maar nu weet ik: ik ben een vrouw en heb een
fundamenteel ander gevoel voor humor. Mannen willen
meer scoren, bij mij is dat anders. Ik beoefen een andere
discipline. Mijn show heeft steeds een rode draad. Ik weet
nu ook dat ik mezelf niet moet vergelijken met anderen.
Door regelmatig tegen de muur te lopen en wat te moeten
incasseren ben ik geworden wie ik ben. What doesn’t kill you
makes you stronger. Eigenlijk zou het voor het publiek niet
mogen uitmaken of er nu een man of vrouw op het podium
staat. Ik ben ik en we zijn allemaal mensen die graag eens
lachen.’

From Down Under and Back Again is de solotheatertour van
de in Berlijn gevestigde Australische singer-songwriter en
meestergitarist Jaimi Faulkner. Hij neemt je mee op een
muzikale reis door zijn leven en speelt liedjes die geboren
zijn uit zijn omzwervingen. Wie hem in 2013 op Volkin’Ro
zag, wil dit intieme concert voor geen geld missen. Jaimi
reisde al op jonge leeftijd met zijn gitaar en zijn unieke
mix van blues, folk en soul de wereld rond. Hij zingt over
zijn jeugd in een hippieschuur op het Australische
platteland, over zijn eerste stappen op een podium, over
het leven on the road in een glimmende rode Ford
Mustang op highway 61 of over uren uit het raam staren
in een Duitse trein en over alles daartussenin. Wie beter
luistert, leert de mens achter de muzikant kennen.
Eeuwige twijfelaar, trouw aan zichzelf en met heimwee
naar het ongecompliceerd kind zijn. Vorig jaar verscheen
de cd Turn Me Around, een keerpunt in zijn muzikale
carrière. Met From Down Under and Back Again kijkt hij
nog eenmaal terug, om daarna een nieuwe weg in te slaan.
20.30 uur - GC de Boesdaalhoeve
Tickets: 12 euro (basisprijs), 10 euro (groepstarief ),
10 euro (studenten)
Info en tickets: 02 381 14 51,
info@deboesdaalhoeve.be, www.deboesdaalhoeve.be

Veerle Malschaert weet tijdens deze derde theatershow in haar eigen stijl, die het midden houdt tussen
comedy en theater, het juiste evenwicht te vinden
tussen spot en bewustmaking.
20 uur - GC de Moelie
Tickets: 14 euro (basisprijs),
12 euro (groep), 10 euro ( jongeren)
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VERENIGINGSNIEUWS
Quiz
cultuurraad
zaterdag 18 oktober
19.30 uur – GC de Moelie
We lieten er uitzonderlijk eens een jaartje tussen, maar
hij is terug! De quiz van de cultuurraad heeft na vele
jaren de nodige anciënniteit verworven. We kunnen dan
ook spreken van een gesmaakte klassieker.
De hoofdgedachte blijft nog altijd dezelfde. Al wie
uitkijkt naar een avond spelplezier is welkom. We blijven
ver weg van de vragen naar de derde president van de
Verenigde Staten en zoeken het niet te ver. Daar komt
nog bij dat de wat moeilijkere vragen vaak in meerkeuzevragen gegoten worden, zodat gis- en gokwerk nog
punten kan opleveren. De praktische proeven geven dan
weer kansen aan de handigen onder jullie om zich op dat
vlak te onderscheiden, en zo heel wat punten voor de
ploeg te verzamelen.
Er rest jullie dus nog één ding te doen. Nu bellen of
mailen naar de Moelie om je ploeg in te schrijven. Zoek
vijf personen en vijf euro bij elkaar en je tekent voor een
leuke avond.
Deze editie heeft veel met dozen te maken. Wat dat
concreet inhoudt, kom je de avond zelf te weten.

Expo Hand Made
30 jaar breiclub Linkebeek
zondag 12 oktober
13 tot 18 uur
GC de Moelie
Dit jaar bestaat de breiclub van
Linkebeek 30 jaar. Al die jaren werd
er wekelijks in de Moelie gebreid en
leerden tientallen dames de fijne
kneepjes van deze mooie ambacht.
Om dit jubileum te vieren, organiseert de breiclub op zaterdag 11 en
zondag 12 oktober een tentoonstelling met als thema Hand Made. De
expo is telkens toegankelijk van 13
tot 18 uur. Op beide dagen is er een
modeshow om 15 uur. De leerlingen van de hogeschool
Francisco Ferrer zullen hun meest gewaagde creaties
onthullen. Kom met vrienden en kennissen deze hedendaagse
en gewaagde modeshow bijwonen.

Nieuw seizoen Café Combinne
elke dinsdagavond
19.30 tot 22 uur – herberg De Zondag

Terugblik sportinitiatie
Judoclub Linkebeek
Met gevaar voor eigen leven heeft je reporter het geriskeerd
om in de kooi van het katapultschieten een momentopname
te maken. Daarmee is aangetoond dat de sportinitiatie van
eind juni een succes was, met een 25-tal jongeren en 20
volwassen deelnemers. Ook de basisprincipes van volleybal,
ropeskipping (touwtjespringen) en karate hebben nog weinig
geheimen voor ons. Daarnaast was de gordeluitreiking begin
juni een groot succes. Nooit eerder hadden wij een grotere
opkomst. Ouders en grootouders, broers en zussen kwamen
onze leden aanmoedigen om hun nieuwe gordel in ontvangst
te nemen, en genoten achteraf van de receptie.
Nieuw judoseizoen
Genoeg over het verleden, want als je deze bijdrage leest,
zijn wij aan een nieuw werkjaar begonnen. De trainingen
vinden op woensdag- en vrijdagavond plaats in de turnzaal
van de gemeentelijke basisschool. Meer info vind je op de
website www.judoclublinkebeek.be.
Graag moedigen we iedereen aan om judo te doen. Kinderen
vanaf 6 jaar of kinderen die naar het eerste leerjaar gaan,
kunnen aansluiten. Maar ook jongeren en volwassenen
kunnen meedoen. We stellen geen leeftijdsgrens. Iedereen is
welkom. Voor twijfelaars is er de mogelijkheid om gratis aan
vier sessies deel te nemen (volledig gedekt door de verzekering
van de judoliga).
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Ook dit seizoen verwelkomt Michel Mouton je elke week in
herberg De Zondag, het café van GC de Moelie. Elke
dinsdag van 19.30 tot 22 uur kan je er een kopje koffie of
thee drinken en praten.
Iedereen is welkom, Nederlandstaligen en anderstaligen. In
Café Combinne komen mensen van diverse culturen en met
verschillende interesses samen. Anderstaligen oefenen er hun
Nederlands. Mensen die liever luisteren, zijn ook welkom.
Deelnemen en een drankje (water, koffie en thee) zijn gratis.
Locatie: herberg De Zondag, Sint-Sebastiaanstraat 14,
Linkebeek
Meer info: 02 380 77 51, info@demoelie.be,
www.demoelie.be
Café Combinne is een samenwerking van Arch’educ en
vzw ‘de Rand’.

Info en tickets: 02 380 77 51,
info@demoelie.be, www.demoelie.be

NIEUWS UIT DE MOELIE
Repair Café
zondag 28 september

Toeters en bellen
28 en 29 oktober

Op zondag 28 september gaat het
tweede seizoen van Repair Café van
start in de Moelie. Heb je spullen die

Kan je met muziek ook dingen
vertellen? Natuurlijk. En misschien
nog veel meer dan je met woorden kan

Acht categorieën komen in aanmerking voor herstelling: elektro, fiets,
klein timmerwerk en speelgoed,
naaiwerk, messen slijpen, juwelen,
informatica en lassen.

vertellen. GC de Moelie en Jeugd en
Muziek organiseren dit 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.
Van 9 tot 16 uur – GC de Moelie
Opvang: 8.30 tot 16.30 uur
Prijs: 30 euro
Inschrijven kan via www.demoelie.be.

Heb je op dit ogenblik niets om te
laten repareren? Kom dan gerust een
koffie of een frisse pint drinken terwijl
je rustig kan keuvelen met buren en
kennissen.
We zijn ook nog steeds op zoek naar
klussers die één of meerdere zondagen
ons klusteam willen versterken.
Interesse:
repaircafelinkebeek@gmail.com

Abba Gold
Tribute to Abba
donderdag 25 september
muziek
20 uur - GC de Moelie

September is niet enkel een nieuwe
start voor de schoolgaande jeugd. Ook
in herberg De Zondag zijn een aantal
veranderingen op til.

Openingsuren
Maandag, dinsdag en woensdag vanaf
16 uur. Donderdag, vrijdag en zondag
vanaf 11 uur. Zaterdag is De Zondag
gesloten. Verjaardagsfeestjes, babyborrels
… kunnen die dag wel plaatsvinden als
je vooraf reserveert.

defect zijn en die je gratis wil laten
repareren, dan ben je meer dan
welkom.
De volgende edities van Repair Café
Linkebeek vinden plaats op zondag
28 september, 26 oktober, 30 november,
25 januari, 22 februari, 29 maart,
26 april, 31 mei en 28 juni, telkens van
14 tot 18 uur in GC de Moelie.

Nieuw in herberg De Zondag

Menukaart
Op maandag, dinsdag en woensdag
serveren we spaghetti bolognaise,
diverse croque-monsieurs en verse
soep.
In september en oktober serveren we
daarnaast op donderdag, vrijdag en
zondag ook mosselen (natuur, witte
wijn, look, Karmeliet, witlooftripel
Ronaldus), steak en de vegetarische
schotel ‘chili con chocolate y vino’.
Voor deze gerechten moet je op
voorhand reserveren: 0476 49 16 55,
krisopheteyndt@hotmail.com,
www.facebook.com/HerbergDeZondag.
Locatie: herberg De Zondag,
Sint-Sebastiaanstraat 14, Linkebeek
(centrum Linkebeek, achter GC de
Moelie)

Taaliconen
Hier vind je activiteiten in het Nederlands. Ook als je niet-Nederlandstalig
bent, kan je deelnemen. Gebruik de uitleg bij de taaliconen om een activiteit
te kiezen.
Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.
Je begrijpt al een beetje Nederlands.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands.
Meer informatie: www.demoelie.be/nl/taalicoon

UITVERKOCHT

De taaliconen zijn ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en
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GC de Moelie tekent sport- en jeugdbeleid uit

De ambitie?
Meer en beter
Wat mogen we de volgende jaren verwachten op het vlak van jeugd- en
sportbeleid in Linkebeek? Dat staat te lezen in de nieuwe jeugd- en
sportbeleidsplannen voor de gemeente. Vzw ‘de Rand’ en GC de Moelie
zijn samen met de verenigingen verantwoordelijk voor de concrete invulling.
Het werd een ‘ambitieus, maar haalbaar plan’.
Waar het begon
Bij het begin van de nieuwe legislatuur, in januari 2013, kregen de
burgemeesters en schepenen van alle
Vlaamse steden en gemeenten de
opdracht om een beleids- en beheerscyclus (BBC) op te stellen. Dat is een
becijferd actieplan met speerpunten,
doelstellingen, projecten en ambities
voor de periode 2014-2019, met ruimte
om het jeugd- en het sportbeleid uit te
tekenen, gekoppeld aan financiële
steun van de Vlaamse overheid.
In de faciliteitengemeenten rond
Brussel – waar Nederlandstalige
jeugd- en sportclubs het vaak moeilijker
hebben om het hoofd boven water te
houden – kan vzw ‘de Rand’ de taak
van de gemeente overnemen als die
geen sport- en/of jeugdbeleidsplan
indient bij de Vlaamse overheid. Dat is
in Linkebeek het geval voor jeugd én
sport. Hoewel de situatie in een aantal
gemeenten stilaan wijzigt, blijft men in
bepaalde faciliteitengemeenten soms
hardleers als het gaat om het aanvaarden
van subsidies uit Vlaanderen.
Professioneel
Het doel van de beleidsplannen voor
sport en jeugd is om lokale verenigingen
financieel en inhoudelijk te ondersteunen.
Tegelijk is het ook een plan met
richtlijnen en concrete streefdoelen.
Wat dat voor het jeugd- en sportleven
in Linkebeek precies betekent, licht
Dirk Craps, stafmedewerker van vzw
‘de Rand’, toe.
Buiten de lijntjes
‘Het Nederlandstalige sportlandschap
bestaat uit vijf verenigingen die samen
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het sportoverleg vormen’, begint hij.
‘Sommige merken een dalende
interesse voor hun werking. Vanuit
vzw ‘de Rand’ proberen we hen te
ondersteunen, zodat het Nederlandstalige
verenigingsleven nog een mooie
toekomst kan hebben. Maar ook de
clubs zelf denken mee na en organiseren
bijvoorbeeld activiteiten die hun eigen
werking overstijgen. Zo is er de
jaarlijkse sportdegustatie van het
sportoverleg en de judoclub, waar je
kan kennismaken met een viertal
sporten. Je krijgt dan een korte initiatie
in elke sport. Het is een familiegebeuren
waar iedereen welkom is, en waar veel
volk op af komt. Want wie niet kan of
wil sporten, kan ook iets eten of
drinken. Dergelijke grotere evenementen
om de sportclub te promoten moeten
we stimuleren.’
Sport voor iedereen
Niet alleen grootschalige activiteiten
worden ondersteund. ‘Ook clubs die
investeren in jeugd kunnen op steun
rekenen. Er staan opleidingen of
infosessies op de planning voor – al
dan niet nieuwe – jeugdtrainers.
Daarnaast moedigen we clubs aan om
met gediplomeerde lesgevers te
werken.’
Bijkomende aandacht gaat naar
personen met een handicap en personen
die het financieel moeilijker hebben.
‘We doen een beroep op vzw De Poel,
een dagcentrum voor andersvaliden.
Via hen maken we het aanbod voor
g-sport (gehandicaptensport, n.v.d.r.)
in Linkebeek bekend, en we geven ook
een toelage voor de transportkosten
van het centrum naar de sportdagen of

-weken. Ook met het
OCMW werken we
samen, om op die
manier personen in
armoede te bereiken.
Een deel van de
lidmaatschapsbijdrage
en van de sportuitrusting
wordt via de sportsubsidies terugbetaald.
Dat geldt overigens niet
alleen voor de clubs die
in het sportoverleg (de
niet-gemeentelijke
sportraad in Linkebeek,
n.v.d.r.) zitten, maar
voor alle Linkebeekse
sportclubs. Voor
sportinfrastructuur
kunnen we echter geen
financiële middelen
aanspreken. Die zijn
voorbehouden voor
gemeentebesturen die
zelf een sportbeleidsplan indienen.’
Cultureel aanbod
Wat het jeugdbeleid betreft, blijft de
ondersteuning van de bestaande
werking prioritair. Maar er is ook
aandacht voor nieuwe impulsen. ‘We
werken aan een zomeraanbod’, gaat
Craps verder. ‘Zo heeft dansschool
Giants tijdens de zomervakantie een
dansstage gegeven in de Moelie. Ook
op ontmoetingsplaatsen voor de jeugd
moeten we inzetten. Het huidige
gemeentelijke jeugdhuis richt zich
immers vooral tot Franstalige jongeren.
Daarom willen we maandelijks met
Jeulink ( jeugdwerking in Linkebeek,
n.v.d.r.) een activiteit in de Moelie

RAND-NIEUWS

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

© Filip Claessens

EINDREDACTIE
Veerle Weeck, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel,
veerle.weeck@derand.be

organiseren. Vanuit de Moelie zullen we daarnaast meewerken
aan een cultureel aanbod voor de jeugd. Specifiek gericht op
kinderen is er Ezelsoor, een gratis boekenkaftdag aan het
begin van het schooljaar, en de Kinderhoogdag, een cultureel
feest voor kinderen met voorstellingen en workshops.
Die laatste activiteit wordt alternerend in Drogenbos en
Sint-Genesius-Rode georganiseerd, maar ook kinderen uit
Linkebeek kunnen deelnemen. Aantrekkelijke activiteiten
voor kinderen en jongeren aanbieden, daar draait het om.
Het beleidsplan – zowel voor jeugd als voor sport – mag je
ambitieus noemen, maar het is wel haalbaar’, besluit Craps.
Wim Troch

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, e-mail: info@demoelie.be,
website: www.demoelie.be
Je vindt deze editie en het volledige archief van
sjoenke op www.demoelie.be.
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ACTIVITEITENKALENDER
WANNEER

WAT / WIE

WAAR

INFO

SEPTEMBER
wo

10

19.00

Kantklossen / Atelier Kant-a-fees

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

11

19.30

Patchwork en quilt / Patchwork atelier

GC de Moelie

02 380 67 55

di

16

20.00

Start lessen pilates / Gezinsbond

GC de Moelie

0473 88 25 96

wo

17

19.30

Start cursus yoga

GC de Moelie

0483 20 52 53

do

18

10.30

Start cursus yoga

GC de Moelie

0483 20 52 53

do

18

20.00

Algemene vergadering / Cultuurraad

GC de Moelie

02 380 77 51

vr

19

20.00

Vernissage expo Illustraties
Philippe Van Goethem

GC de Moelie

02 380 77 51

wo

24

19.00

Kantklossen / Atelier Kant-a-fees

GC de Moelie

0486 51 52 85

do

25

20.00

ABBA Gold (uitverkocht)

GC de Moelie

02 80 77 51

zo

28

14.00

Repair Café

GC de Moelie

02 380 77 51

OKTOBER
wo

1

19.00

Start cursus Rouwen, hoe doe je dat?
Arch’educ

GC de Moelie

02 454 54 01

do

2

20.00

Ecodiva / Veerle Malschaert

GC de Moelie

02 380 77 51

za

4

18.00

Kaas- en wijnavond / Toneelvrienden

GC de Moelie

02 380 12 57

zo

5

14.00

Wandeling / Sportieve Vrouwen Linkebeek

Gemeenteplein Linkebeek

02 380 85 95

wo

8

19.00

Kantklossen / Atelier Kant-a-fees

GC de Moelie

0486 51 52 85

za

11

13.00

Expo Hand Made / Breiclub

GC de Moelie

0486 99 97 23

zo

12

13.00

Expo Hand Made / Breiclub

GC de Moelie

0486 99 97 23

do

16

19.30

Patchwork en quilt / Patchwork atelier

GC de Moelie

02 380 67 55

za

18

19.30

Quiz / cultuurraad

GC de Moelie

02 380 77 51

LINKEBEEK IN BEELD
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