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I N F O R M AT I E
uit de gemeente

zondag 22 september
Oldtimers gezocht
Tweede Vintage Day
Eigenaars van oldtimers – zowel auto’s als motoren – uit
Linkebeek en omgeving worden op zondag 22 september
op de tweede Vintage Day verwacht aan Hoeve Holleken.
‘In 2016 lokte onze eerste Vintage Day maar liefst 70
eigenaars met hun favoriete oldtimer’, zegt Joëlle Grimmeau,
bestuurslid van Hoeve Holleken. ‘De Cinquecento’s,
Maserati’s, Porsches, kevers, Jaguars, Mustangs en zo
veel ander moois stonden er te blinken op de oldtimertentoonstelling die veel bijval kreeg. Dat succesverhaal
willen we dit jaar herhalen. Mensen samenbrengen rond
dezelfde passie in een vriendschappelijke sfeer slaat
duidelijk aan. Eigenaars die dat willen, mogen met hun
oldtimer ook ritjes maken met het publiek. Zo kunnen
mensen die nog nooit in een oldtimer hebben gezeten daar
ook eens van genieten. Er staan drie ritten van telkens 10
kilometer op het programma.’
Rik Otten, voorzitter van de cultuurraad van Linkebeek, is
één van de deelnemers. ‘Ik restaureerde gedurende 8 jaar
een oude Jaguar Type E en raakte zo betrokken bij het
organiserende team. In 2016 was het nog wat uitzoeken
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hoe we dit rond zouden krijgen. Zijn er voldoende oldtimers
in Linkebeek? Is er wel belangstelling voor zo’n treffen? We
zijn toen van onze sokken geblazen. Linkebeek herbergt
kennelijk een overvloed aan technologisch erfgoed en de
Hoeve biedt hiervoor het ideale kader. Dat maakte het tot
een unieke belevenis, zowel voor de deelnemers als voor
de bezoekers. De vraag naar een nieuwe Vintage Day
groeide, en toegegeven, zo eens mogen stoefen met mijn
oud ijzer is wel eens tof.’ (lacht) Joëlle Grimmeau: ‘De
toegang is gratis, maar je moet wel betalen voor het
buffet. De auto’s worden om 9 uur verwacht. Het is die
zondag immers autovrije zondag in het Brussels Gewest.
Het dorp in Linkebeek zal afgesloten zijn. Daarom vragen
we dat de eigenaars met hun oldtimers vroeger naar
Hoeve Holleken komen. Het publiek is welkom rond 11 uur.
Naast de oldtimerexpo zijn er ook ambachtelijke standjes,
eetkraampjes met streekproducten en een buffet. (JH)
Eigenaars van oldtimers die willen deelnemen,
kunnen contact opnemen met de organisatie via
joelle.grimmeau@gmail.com of 0476 43 64 79.

Geen Linkebekenaar
verkozen

Subsidieverdeling aan
verenigingen

Bij de verkiezingen van 26 mei stonden ook enkele
Franstalige inwoners van Linkebeek op een of andere
lijst. Schepen Damien Thiéry (MR) slaagde er niet in
om met 5.274 stemmen (7.599 stemmen in 2014) zijn
zetel in de federale kamer veilig te stellen. Philippe
Thiéry (DéFi), voorzitter van het OCMW, Marco
Schetgen (PS) en Anne Bauwens (MR) kandideerden
voor het Vlaams Parlement via de gezamenlijke Union
des Francophones-lijst. Ze behaalden respectievelijk
1.392, 818 en 877 stemmen. De UF-lijst verloor de enige
zetel (van Christian Van Eyken) in het Vlaams Parlement.
Voor het federaal parlement kreeg Valérie Geeurickx
2.323 stemmen achter haar naam op de lijst DéFi. Paul
Sedyn waagde zijn kans op de lijst Destexhe en moest
het stellen met 309 stemmen.

De gemeenteraad keurde de jaarlijkse subsidies aan de
verenigingen goed. In totaal wordt er 13.300 euro
verdeeld. Daarvan gaat 2.000 euro naar de Bibliothèque
des Jeunes en 1.000 euro naar de Ludotheek. De jeugdbewegingen Scouts et Guides en Chiro Sjoen krijgen
respectievelijk 2.597 euro en 403 euro, de voetbal- en
hockeyclub 1.976 euro en 2.124 euro. Deze ruime
toelagen gebeuren op basis van het aantal leden of
spelers. Voor de zestien cultuur- en sociale verenigingen
is in totaal 3.200 euro uitgetrokken wat neerkomt op
ongeveer 200 euro per vereniging. Ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de Winterman krijgt het
organisatiecomité een uitzonderlijke toelage van
3.000 euro mits voorlegging van de facturen.

I N F O R M AT I E
Holleken & Lismonde

elke zondag tot 22 september
Tentoonstelling Lismonde
in de wereld
14 tot 17.30 uur – Huize Lismonde
gratis
info: j.lismonde@skynet.be

zondag 16 juni
Open Tuinen
Dit jaar ligt de focus op ecologische en
eetbare tuinen. Wie wil deelnemen, kan een
brochure met de deelnemende tuinen kopen
in GC de Moelie, Hoeve Holleken, de boekenwinkel Once upon a Time en op het gemeentehuis. De brochure kost 5 euro. De tuinen zijn
enkel toegankelijk voor bezoekers die een
brochure hebben, van 11 tot 17 uur. Om 17.30
uur sluiten we de dag af in de tuin van Huize
Lismonde, met een glas en een swingende band.
info: joelle.grimmeau@gmail.com,
rik.otten@telenet.be

donderdag 20 juni
Cineclub
We need to talk about Kevin
20.15 uur – Hoeve Holleken
prijs: 3 euro
info: 0486 62 62 11,
cine.club@fermehollekenhoeve.be

zaterdag 27 juli
Open Air Cinema
21.30 uur (deuren open), 21.45 uur (start film)
Met een zomerkomedie voor de hele familie.
prijs: 3 euro
info: info@fermehollekenhoeve.be

zondag 25 augustus
Pastis Petanque
Voetbalclub Peter Pan
9 uur – Hoeve Holleken
info: info@fermehollekenhoeve.be

Telex
• Wat men het ‘kasteel van Linkebeek’ noemt, maar slechts weinig inwoners ooit
gezien hebben, staat reeds geruime tijd te koop. Het werd in 1869 gebouwd door
baron Jules d’ Anethan, die toen burgemeester van Linkebeek was. De familie
d’Oultremont was vorige eeuw vijftig jaar eigenaar van het kasteel tot deze
eigendom in 1988 werd verkocht.
• Op 12 mei had onder ideale weersomstandigheden de vijfde editie van de 10 km
van Linkebeek plaats. De organisatoren hebben de startplaats en alle animatie
naar de Hoeve ’t Holleken verhuisd. Wandelaars konden deelnemen aan een
‘smulwandeling’ of het 10 km- parcours afstappen. Aan de start van deze moeilijke
race stonden 213 deelnemers (vorig jaar 228), waaronder ongeveer 70 dames.
Linkebekenaar Joeri Deleener kwam na 39.05 minuten als eerste over de streep.
De eerste dame deed er ongeveer 13 minuten meer over. De jongste deelnemer
was 12 jaar, de oudste 76.
• In de faciliteitengemeenten moet er een overlegcomité zijn met vertegenwoordigers
van het gemeentebestuur en van de OCMW-raad. Voor het gemeentebestuur zijn
dat schepen Mariette Wennmacher en raadslid Marco Schetgen voor Link@venir,
schepen Damien Thiéry en Charlotte Hollander vertegenwoordigen de lijst ensembleLKBsamen. Roel Leemans, voorzitter van de gemeenteraad, zetelt voor Activ’. Het
OCMW vaardigt drie leden van Link@venir af: voorzitter Philippe Thiéry en de
raadsleden Pascale Vander Zwalmen en Sophie Warkin.
• Het zittingsverslag van elke gemeenteraadszitting wordt binnenkort wellicht
integraal opgenomen. Daarom komt er in de raadzaal een draadloos opnamesysteem. De kosten worden geraamd op 20.000 euro. Sinds dit jaar kunnen de
gemeenteraadsleden voortaan alle documenten nog enkel digitaal raadplegen.
Deze beslissing zal de papierberg verkleinen.
• Johan Auwerx, hoofdverantwoordelijke van de viskwekerij, zal de gemeente
vertegenwoordigen in het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei,
waarvan de gemeente sinds kort deel uitmaakt. Zijn kandidatuur gebeurde op
voorstel van de fractie Activ’ en werd unaniem goedgekeurd.
• Ter hoogte van de voetweg naast de tuin van de residentie ‘Petit Coq’ werd in de
Brouwerijstraat een lichtgevend signalisatiebord geplaatst dat het begin van de
zone 30 aankondigt. De ledverlichting van het verkeersbord werkt op zonne-energie.
Het staat op een van de gevaarlijke stroken van de drukke Brouwerijstraat, waar
vooral de voetpaden ontoereikend zijn.
• Zoals opgelegd door het decreet Deugdelijk Bestuur heeft het nieuwe gemeentebestuur een burgerpeiling gehouden bij 1.600 inwoners. Het bestuur wil hiermee
nagaan welke de noden en prioriteiten van de bevolking zijn. De resultaten zijn
niet bindend en moeten passen binnen het financiële vermogen van de gemeente.
Een gespecialiseerd onderzoeksbureau zorgde voor de organisatie en zal deze
maand klaar zijn met de uitslag van dit onderzoek.
• Tijdens de zitting van 27 mei moest de gemeenteraad zich uitspreken over zeven
punten waarover in het schepencollege geen consensus bestond. Schepen Damien
Thiéry wilde immers, om eerder onduidelijke redenen, deze diverse punten niet
goedkeuren. Het ging onder meer over de installatie van een opnamesysteem voor
de raadzaal, kleine aanpassingen aan belastingen voor de twee benzinestations,
de twee bankinstellingen, de reclameborden en de gsm-masten, en over de nieuwe
watertarieven. Aangezien in de faciliteitengemeenten de schepenen rechtstreeks
worden verkozen, kan een schepen ook tot de oppositie behoren wat de beslissingen
vaak bemoeilijkt. Daarom moet het schepencollege na gezamenlijk overleg unaniem
akkoord gaan. Zo niet is het de gemeenteraad die de knoop moet doorhakken, wat
natuurlijk voor vertraging zorgt. De gemeenteraad keurde de zeven punten goed.
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Open Tuinen met Nicolas Vlaminck

Zelf groenten oogsten
aan het Kerkeveld
Op zondag 16 juni kan je in Linkebeek ecologische en eetbare tuinen bezoeken.
Nicolas Vlaminck neemt met zijn groententuin aan dit evenement deel.

J

e kunt er tegenwoordig moeilijk
naast kijken. Heel wat mensen
timmeren aan de weg om onze
samenleving duurzamer te maken. Dat
geldt ook voor onze voedselproductie.
Tot een tiental jaar geleden ging het er
vrij klassiek aan toe, met hier en daar
een eenzaam initiatief om biologisch te
tuinieren voor eigen gebruik. Maar nu
zie je talloze, meestal biologische
initiatieven opstarten waar omwonenden
zelf hun groenten gaan oogsten. Dat is
sinds kort ook het geval aan de Kerkeveldstraat in Linkebeek. In een vorig
nummer van sjoenke hadden we het al
over de zelfplukplaats voor bloemen.
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Deze keer verkennen we de aangrenzende
biotuin van Nicolas Vlaminck, waar je
zelf je groenten kan oogsten. Voor een
jaarabonnement van 320 euro krijg je
het volledige jaar een gevarieerde keuze
aan groenten. Sommige zijn al van
oudsher bekend en gekweekt in onze
contreien, andere zijn nieuw of zo oud
dat we ze niet meer kennen.

Ervaring opdoen

Nicolas werkt enthousiast in vollegrond
en in de serre om de keuze zo groot
mogelijk te maken voor iedereen. ‘Ik
heb enkele jaren ervaring opgedaan als
stagiair bij vzw ‘Crabe’ in Jodoigne, heb

veel info opgezocht via het internet en
vaak naar goede Amerikaanse podcasts
geluisterd. Dat, samen met veel uren
experimenterend veldwerk en enige
ervaring met het leveren van groenten
aan restaurants, laten me nu toe om
deze weg te bewandelen’, steekt hij van
wal. ‘Het is mijn bedoeling om hier vier
dagen per week een tiental uur te
werken, waardoor er genoeg tijd overblijft voor mijn gezin en andere dingen.
Dat lukt me aardig. Enkel vakantie
nemen is moeilijk, omdat de tuin
niet langer dan een paar dagen
onaangeroerd kan blijven.’

I N F O R M AT I E
open tuinen

© Tine De Wilde
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Jardins ouverts le dimanche 16 juin
Récolter des légumes au Kerkeveld
Le dimanche 16 juin, vous pourrez visiter des jardins écologiques et
comestibles à Linkebeek. Nicolas Vlaminck participe à l’événement
avec son jardin potager. Actuellement, il cultive environ 1 hectare de
terrain répartis sur deux endroits. Celui de la Kerkeveldstraat a une
superficie de 65 ares environ. Vous pouvez y récolter des légumes.

suscité lors de ma première et unique soirée d’information, organisée
en janvier de cette année. J’avais d’emblée atteint le quota de cent
abonnés que je m’étais fixé. Chaque adulte paie 320 euros pour une
année complète, du 1er avril au 31 mars. Ce qui me garantit une
recette pour couvrir les nombreux frais que je dois engager. J’arrive à
boucler mon budget grâce à un subside de la Région bruxelloise, bien
que je ne serai pas riche pour autant, mais ce n’est pas nécessaire.’

Il ne fait aucun doute que le projet de récolte dans les jardins est fort
apprécié par de nombreux habitants. ‘J’ai été fort surpris par l’intérêt

Pour plus d’infos sur les jardins ouverts: joelle.grimmeau@gmail.com;
rik.otten@telenet.be

Het duurde enkele jaren voor Nicolas
zijn pad had gevonden. ‘Ik heb eerst
enkele jaren groenten gekweekt voor
restaurants, maar er waren nogal wat
taken die ik haatte, zoals de leveringen
in de stad en het lange werk om al die
groenten te wassen. Daar ben ik nu
vanaf, zodat ik me kan concentreren op
de feitelijke kweek en het zoeken naar
nieuwe technieken. Dat lukt goed, want
ik werk samen met de vzw Crabe en de
Université Libre de Bruxelles (ULB). Het
moet immers allemaal kloppen. Daarvoor is de organisatorische en wetenschappelijke ondersteuning een zegen.’

100 abonnees

Dat het zelfpluktuinproject in de smaak
valt bij vele omwonenden is duidelijk.
‘Ik was stomverbaasd over de interesse
die er was op mijn eerste en enige infoavond in januari dit jaar. Mijn vooropgestelde quotum van honderd abonnees
was meteen bereikt. Elke volwassene
betaalt 320 euro voor een volledig jaar,
dat loopt van 1 april tot 31 maart. Zo heb
ik een gegarandeerd inkomen waarmee
ik de vele onkosten die ik moet maken
kan betalen. Samen met een subsidie
van de Région Bruxelloise kom ik rond,
al zal ik er niet rijk van worden, maar dat
hoeft ook niet.’ Soms krijgt Nicolas hulp
van enkele vrijwilligers, maar het overgrote deel van het werk doet hij zelf.
Het doet hem meteen denken aan de
toekomst: ‘Mijn doel is om nog serieus
uit te breiden en er één voltijdse persoon
bij te nemen. Potentiële klanten zijn er
genoeg als ik de wachtlijsten zie.’
Vandaag bewerkt hij in totaal ongeveer
1 hectare grond op twee locaties. Die
aan de Kerkeveldstraat is ongeveer 65
are groot. ‘Met het gebruik van ongeveer
20 m3 compost en nog wat paardenmest

met veel stro krijg ik alles rond om een
drie- tot viertal oogsten per jaar te
hebben op elk perceel. Dat zou nog
kunnen verhogen, maar voorlopig is het
voldoende. Het vraagt wel wat organisatie
en computerwerk om alles goed te
plannen en de teelten goed af te
wisselen om ziekten te voorkomen.
Via uitstekende binnen- en buitenlandse
leveranciers geraak ik aan de meest
geschikte zaden en planten, waardoor
de opbrengst erg meevalt’, stelt hij
tevreden.
Op de vraag of er problemen zijn met
plagen is het antwoord duidelijk: ‘Enkel
woelmuizen en wat lastige onkruiden als

paardenstaart moet ik goed in het oog
houden. Door de grond gericht te
bewerken kan ik de problemen voldoende
beheersen, maar ik moet er steeds alert
voor zijn.’
Elke zondag krijgen alle abonnees een
mail met de groenten die die week
beschikbaar zijn. Die met een rode vlag
mogen (nog) niet geoogst worden, die
met een groene vlag in beperkte mate
en die met een gele vlag à volonté.
Als we er het lijstje op naslaan op
www.cyclefarm.be/auto-cueillette
zijn we onder de indruk …
Herman Dierickx

zondag 16 juni
Open tuinen
Enkel deelnemen met brochure
Een 15-tal ecologische en eetbare tuinen nemen deel aan de Open tuinendag.
Wie de tuinen wil bezoeken, vindt de brochure met de deelnemende tuinen
in de boekhandel Once upon a Time en op het gemeentehuis voor 5 euro. De
brochure is essentieel om toegang te krijgen tot de tuinen. Op 16 juni zijn er
bovendien twee plaatsen van vertrek en informatie: GC de Moelie en Hoeve
Holleken. Ook hier zullen brochures beschikbaar zijn. Je kan de tuinen
bezoeken tussen 11 en 17 uur.
Rondleiding viskwekerij
Ook de viskwekerij van INBO neemt deel aan de Open tuinendag met twee
rondleidingen: om 14 uur (NL) en om 14.30 uur (FR). Inschrijven kan via
johan.auwerx@inbo.be (graag je taalcode FR/NL vermelden). Om 8 uur
’s morgens kan je uitzonderlijk kennismaken met de verschillende soorten
vlinders die de nacht ervoor in Linkebeek zijn gevangen. Je zal uitleg krijgen
over de vangst. Vlinders zijn een goede indicator over de biodiversiteit.
Adres: Dwerbosch 28, Linkebeek.
Vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in de oude tuin van Huize Lismonde,
voor een glas en een swingende band.
meer info: joelle.grimmeau@gmail.com, rik.otten@telenet.be
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I N F O R M AT I E
verenigingsnieuws

zondag 16 juni
Wandelen in Linkebeek
Sportieve Vrouwen Linkebeek
14 uur
We gaan samen genieten van de Open Tuinen
in Linkebeek.
info: maryse.asselbergh@telenet.be

woensdag 18 september
Bezoek aan het Africamuseum
in Tervuren
KALM
14 uur
info: leo.vanhoudt@telenet.be

Judoclub Linkebeek bestaat dit jaar 35 jaar
en vierde dat met een uitstap naar Pairi Daiza.

Kubb, parkour en skaten
Tijdens de jaarlijkse sportdag op zaterdag 29 juni laat Judoclub Linkebeek
alle leden van de club en hun familie proeven van onbekende en andere
sporten onder de vorm van een initiatie. ‘Op het programma staan een
initiatie skaten, parkour, kubb en we zoeken nog een vierde sport’, zegt
voorzitter Johan De Sauter. Parkour, ook wel le parkour genoemd, is een in
Frankrijk ontstane loopdiscipline, waarin de deelnemers hindernissen overwinnen op een zo vloeiend en snel mogelijke manier. ‘Als mensen de sport
onder begeleiding van een monitor uitproberen, krijgen ze er inzicht in en
ondervinden ze dat er meer inspanning voor nodig is dan ze soms denken.
Hoewel we de activiteit altijd gratis openstellen voor iedereen, bereiken we
geen andere mensen. Elk jaar nemen een 25-tal leden en een 20-tal ouders
deel. Door de organisatie van de sportdag willen we hen een aangename
namiddag bezorgen en hen samenbrengen.’
Gordeluitreiking
Op vrijdag 21 juni worden de leden, hun ouders, familieleden en supporters
verwacht op de jaarlijkse gordeluitreiking. De Sauter: ‘Als de leden de trainingen
een jaar lang regelmatig hebben gevolgd, worden ze verondersteld een
hogere graad te kunnen behalen. Tijdens een gezamenlijke sessie evalueert
de trainer dat. Zo krijgen de nieuwelingen die de witte gordel dragen gele
lapjes die aan de uiteinden van de gordel mogen worden opgestikt. Wie deze
gordel draagt, komt in aanmerking voor een oranje gordel, enzovoort. Na de
gordeluitreiking is er een korte receptie om het werkjaar officieel uit te
wuiven.’
Training voor kinderen vanaf 6 jaar
Judoclub Linkebeek telt 45 leden. Vier jaar geleden werd beslist om de
volwassenenwerking stop te zetten. Nu zijn er trainingssessies voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, de looptijd van de lagere school. De trainingen vinden plaats
in de turnzaal van de plaatselijke gemeentelijke basisschool in de Arthur Van
Dormaelstraat 2. (JH)
13 tot 17.30 uur (sportdag 29/6) – GC de Moelie • Iedereen is welkom
zonder voorinschrijving, de sportdag is gratis. • info over de sportdag en
over Judoclub Linkebeek: 02 380 81 22, nadineswalens@hotmail.com
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zaterdag 29 juni
Jaarlijkse sportdag
Judoclub Linkebeek

maandag 1 juli tot vrijdag 5 juli
5e zomerdansstage
(3 tot 13 jaar)
Dansschool Giants
De jaarlijkse zomerstage van Dansschool
Giants vzw uit Beersel vindt dit jaar voor
de vijfde keer plaats in de Moelie. Dirk
Craps, stafmedewerker Jeugd en Sport
van de Moelie: ‘Kinderen van 3 tot 13 jaar
kunnen hier een hele week dansen,
knutselen, spelen en plezier maken
met hun vrienden en vriendinnen. De
activiteiten lopen van 9 tot 16 uur, maar
er is telkens opvang voor en na de stage.
Alles gebeurt onder begeleiding van
jonge, enthousiaste en ervaren docenten
van de Giantsdansschool. Het is dan ook
een bijzonder populaire activiteit geworden,
waarvoor telkens een honderdtal kinderen
hun dansschoenen aantrekken. Er snel bij
zijn is de boodschap, want momenteel zijn
er nog maar een tiental plaatsen vrij.’ (JH)
9 tot 16 uur (opvang vanaf 8 uur en tot
17.30 uur) – GC de Moelie • prijs: 110 euro
(5 % korting voor leden Giants). Gezond
10-uurtje en 4-uurtje inbegrepen.
inschrijven: www.giantsdance.be

zondag 21 juli tot woensdag 31 juli
Chirokamp: ook voor niet-leden!
Chiro Sjoen
Ga je mee op kamp?
‘Iedereen verdient een Chirokamp, ook wie geen lid van de Chiro is’, klinkt het overtuigd
bij Chiro Sjoen uit Linkebeek. En dus neemt de jeugdverenging, die een 40-tal leden telt,
deel aan de actie Iedereen mee op Chirokamp van Chiro Nationaal. Leidster Charline
Mottard (18) van Chiro Sjoen: ‘We hoorden via de leiding van de Chirogroep in Lot over
dit initiatief van de nationale koepel. De bedoeling is dat lokale Chiroafdelingen kinderen
en jongeren in een kwetsbare situatie aanmoedigen om mee op kamp te gaan. Dat leek
ons een supertof idee, waar ik meteen mijn schouders mee heb ondergezet. We kregen
van Chiro Nationaal 500 strooibriefjes om het initiatief te promoten en verspreidden die
via de basisscholen in Drogenbos, Linkebeek en in de winkels. De oproep heeft succes.
Intussen gaan er zes niet-leden met ons mee op kamp in de Ardennen. Dankzij het
initiatief geven we kinderen van ouders die het niet te breed hebben de kans om op
kamp te gaan en te genieten van natuur en spel per leeftijdsgroep. Op kamp gaan is geen
lang engagement, waardoor zij kunnen kennismaken met onze werking. En wie weet
sluiten ze later ook bij de Chiro aan. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden: we willen
het net laagdrempelig maken om mee op kamp te gaan.’
Voor ouders die het moeilijk hebben om de kampbijdrage te betalen, kan het plaatselijke
OCMW, de mutualiteit of jeugddienst tussenkomen. ‘We willen niemand uitsluiten’, gaat
Charline Mottard verder. ‘Want wat is er nu plezanter dan een Chirokamp? Ik ben zelf al
sinds mijn 6 jaar lid van Chiro Sjoen en heb me nog geen seconde verveeld. Het kamp is
wel het hoogtepunt van het werkingsjaar, maar het is ook ideaal om kennis te maken met
de Chiro. Uit de reacties die we kregen bij het verdelen van de strooibriefjes, blijkt dat
sommige mensen de Chirowerking helemaal niet kennen. Ook hun kinderen zijn welkom op
kamp.’ Het kamp van Chiro Sjoen vindt dit jaar plaats in Says-les-Veneurs in Luxemburg. (JH)
prijs: 140 euro voor 10 dagen kamp voor kinderen van 9 tot 14 jaar (eten, verblijf, materiaal
en activiteiten inbegrepen), 70 euro voor kinderen tussen 6 en 8 jaar die van 26 juli tot en
met 31 juli op kamp gaan • info: charlinelinkebeek@gmail.com, Facebook Chiro Sjoen

zaterdag 31 augustus
12e petanquetoernooi
Petanqueclub Linkebeek
Iedereen prijs!
Petanqueclub Linkebeek sluit de zomervakantie af met de twaalfde editie van het inmiddels bekende
petanquetoernooi. Voorzitter Albert Dobbeleire: ‘Iedereen is welkom op dit toernooi voor jong en
oud(er). Het is een ideale gelegenheid om kennis te maken met onze sport en om een gezellige
namiddag in een ontspannen sfeer door te brengen. Naar goede gewoonte verwachten we een
twintigtal ploegen van telkens drie spelers. Zij spelen tot 13 winnende punten. Elke speler gaat naar
huis met een mooie prijs.’ Vorig jaar kon het toernooi niet doorgaan omdat er werken waren in de
Moelie. ‘Maar nu kunnen we opnieuw gebruik maken van de keuken voor de broodjes en de bar’,
vervolgt de voorzitter. ‘We hopen op goed weer, want bij slecht weer gaat het evenement niet
door. We spelen in openlucht op vier petanquepleinen aan de Moelie en op vier pleinen aan de
Pastorie.’ (JH)
vanaf 13 uur – GC de Moelie • prijs: 5 euro per speler
info en inschrijven: eugene.dobbeleire@telenet.be, 02 380 94 99
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MENSEN
Linkebeekse verhalen

Marie-Jeanne Hannaert en Thérèse Govers

‘We zouden onze jeugd
voor geen geld willen ruilen’
Hun vriendschap is voor het leven. Dat staat voor Marie-Jeanne Hannaert en Thérèse
Govers als een paal boven water. Maar wat is het geheim van een vriendschap die de
stormen van het leven trotseert? ‘Elkaar zeggen wat je écht denkt’, klinkt het.
De mooiste tijd
van hun leven

De twee dames hebben afgesproken Bij
Yvonne. Een café waar ze zich meteen in
de sfeer voelen om de herinneringen
aan hun jeugd op te halen. Dat doen ze
met veel plezier, want hun jonge jaren in
Linkebeek staan nog altijd in hun geheugen
gegrift als de mooiste tijd van hun leven.
Het was een tijd waarin hun vriendschap
en het hechte gemeenschapsleven centraal
stonden. Samen gingen ze naar school in
de lagere school in het Holleken. Thérèse
herinnert zich nog hoe Marie-Jeanne op
een dag, toen ze voor de zoveelste keer
door zuster Alberta gestraft werd, haar
nonnenkap aftrok. ‘Ik dacht toen: wat
doet ze nu? Haar straf was niet de
minste. Uren moest ze in afzondering
doorbrengen. Maar daar maakte ze geen
drama van. Ze was bereid om de gevolgen
van haar daden te dragen.’ De pretoogjes
van Marie-Jeanne flakkeren op. Haar
jeugd is een vat vol mooie en ondeugende
herinneringen. ‘Weet je nog hoe we
belleke trek deden en dan wegrenden
om ons in de weide te verstoppen?
Toen we wat ouder waren, hebben we
veel plezier beleefd in de cafés en de
dansgelegenheden van Linkebeek en
Drogenbos. In die tijd waren er maar
liefst 13 cafés in Linkebeek.’ De stem
van Marie-Jeanne verraadt een grote
heimwee naar die tijd. Beide dames
vertellen dat ze voor geen geld ter
wereld hun jeugd zouden willen
inruilen voor een jeugd zoals
jongeren die vandaag beleven.

Strenge maar
rechtvaardige ouders

Nochtans was hun jeugd geen gemakkelijke periode. Zowel Marie-Jeanne als
Thérèse gingen al op heel jonge leeftijd
werken als dienstmeisje. Het geld dat ze
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verdienden, stonden ze thuis af. Ze
waren al blij dat ze een beetje zakgeld
(20 frank) kregen, zodat ze in het
weekend iets konden gaan drinken.
‘Thuis hadden we een boerderij. Wij
vonden het normaal dat wij ons steentje
moesten bijdragen en hielpen bij het
telen van aardappelen, witloof en
aardbeien. In onze tijd deed je dat
gewoon’, vertelt Thérèse. Marie-Jeanne
voegt eraan toe dat haar vader heel
streng was. Als ze op vrijdagavond
uitging, moest ze om 11 uur thuis zijn. Er
werd immers van haar verwacht dat ze
de volgende ochtend om 6 uur klaarstond
om mee te helpen in de moestuin. ‘Hoe
vaak is het niet gebeurd dat ik te laat
thuiskwam? Ik wist dat me dan een pak
rammel te wachten stond. Of ik dat erg
vond? Het waren de regels. Overtrad je
die, dan moest je daarvoor opdraaien.
Zo eenvoudig was dat. Ik heb mijn
ouders nooit iets verweten. Het waren
goede mensen.’ Thérèse vertelt dat haar
ouders heel vrijgevige mensen waren.
‘Hun grootste geluk bestond erin als ze
iemand een plezier konden doen met
wat groenten uit de tuin of melk van de
boerderij. Mijn broer Pierre, beter
bekend als Pie Cinema, had ook zo’n
sociaalvoelend karakter. Hij heeft vele
jaren een garage gehad in Linkebeek.
Altijd stond hij klaar om anderen te
helpen.’

Moeders in de
bloemetjes zetten

In de tijd van Marie-Jeanne en Thérèse
lag het geluk om de hoek. In de lente
amuseerden de meisjes zich kostelijk
met het plukken van wilde hyacinten.
Die bloemen verkochten ze dan deuraan-deur. Met het geld dat ze verdienden,
kochten ze een doos koekjes die ze op
Moederdag aan hun moeders gaven.

‘De koekendozen kochten we in een zaak
in het Holleken. In die tijd kon je hier
alles vinden wat je nodig had. Er was
een bakkerij, meerdere slagerijen, een
schoenmaker, een kruidenier, een
fietsenmaker, een smid, een bollenwinkel ...
Je hoefde je niet ver te verplaatsen om
in je levensonderhoud te voorzien.
Vandaag moet ik voor een brood een
bus nemen’, zegt Marie-Jeanne. Ze wijst
erop dat ze vandaag haar boodschappen
niet meer zelf kan doen, maar dat ze
gelukkig op Jean-Pierre kan rekenen.
Een Linkebekenaar die ze al jaren kent
en die haar met allerlei klusjes helpt.
Thérèse herinnert zich dat haar ouders
hun brood zelf bakten. Doordat ze op de
boerderij kippen en varkens hadden en
zelf hun groenten teelden, moesten ze
niet zo vaak naar de winkel. ‘Trouwens,
in die tijd was er ook een melkboer die
langskwam met een kar die door twee
honden voortgetrokken werd. Vervoer
op wielen kwam pas later. Ik zie de
burgemeester nog die zich met paard
en kar verplaatste en de dokter die
met zijn fiets naar de patiënten reed.’

De waarheid zeggen

Je merkt dat beide dames niet veel
woorden nodig hebben om elkaar te
begrijpen. Wat maakt dat hun band na
al die jaren nog zo sterk is? Marie-Jeanne
hoeft niet lang na te denken om die
vraag te beantwoorden. ‘Elkaar zeggen
wat je denkt, dat duurt het langst.’ Die
uitspraak doet Thérèse aan haar moeder
denken. ‘Een van de gouden regels bij
ons thuis was dat je altijd de waarheid
moest zeggen. Mijn moeder stond
daarop. Als ik iets uitgestoken had,
kon ze me met haar wijzend vingertje
duidelijk maken dat ik maar beter de
waarheid vertelde. Dat heeft altijd
indruk op me gemaakt.’

© Elisabeth Semal

Foto-expo Patricia Grobben
Kleurrijke huizen en mensen

© Tine De Wilde

In september kan je in de Moelie de expo
Portretten van Patricia Grobben bewonderen,
waarbij de kleurrijke Linkebeekse huizen en
hun bewoners centraal staan. ‘De kleuren
stralen zoveel positieve energie uit. Dat
kleurrijke en positieve facet van Linkebeek
wilde ik op foto vastleggen.’

De waarheid is een bondgenoot van
beide dames en waarschijnlijk ook een
belangrijk bindmiddel voor hun vriendschap. Of was het misschien de oorlog
die ze samen meemaakten, die hun
band versterkte? ‘De oorlog heeft me
niet echt geraakt. Ik heb geen enkele
dag, ook niet tijdens de oorlog, honger
gekend. Weet je dat we thuis zelfs
frieten in gesmokkelde boter klaarmaakten?’ Thérèse haalt aan dat de dag dat
er V1- en V2-bommen op Beersel neergekomen waren, wel een grote indruk
op haar gemaakt heeft. Maar ze heeft
het nooit als een trauma ervaren.
En wat verwachten de dames nog van
het leven? Voor Marie-Jeanne, die in dit

leven haar man en twee van haar drie
kinderen al verloren heeft, is het duidelijk: ‘Het mag stoppen. Ik heb een goed
leven gehad. Het liefst zou ik bij mijn
man willen zijn. Ze mogen mij komen
halen.’ Thérèse kijkt met veel mededogen naar haar vriendin. Voor haar
is er echter nog geen sprake van een
voltooid leven. ‘Ik wil nog blijven. Geef
mij maar nog zo veel mogelijk jaren
die ik samen met mijn man, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
kan doorbrengen.’
Nathalie Dirix

Kleurrijk Linkebeek
Patricia Grobben woont al 18 jaar in Linkebeek.
‘Ik hou van de diversiteit van onze gemeente.
De talrijke kleurrijke gevels die je hier vindt,
symboliseren die verscheidenheid. Ze prikkelen
al een hele tijd mijn nieuwsgierigheid. Ik
vroeg me af wie er achter die gevels zou
wonen. Als ik die mensen nu eens voor mijn
afstudeerproject zou fotograferen?’ Zo
gezegd, zo gedaan. Patricia ging bij vele
Linkebekenaren aankloppen met de vraag
of ze hen, samen met de gevel van hun huis,
mocht fotograferen. Het resultaat? Een
aantal fijne ontmoetingen en een fototentoonstelling die een dynamisch
Linkebeek toont.
Je laten verrassen
Patricia studeert dit jaar af aan CVO-COOVI
Anderlecht waar ze sinds 2015 een avondopleiding fotografie volgt. ‘Ik hou vooral van
straatfotografie. Door de straten wandelen,
je laten verrassen door wat je tegenkomt en
dat fotograferen, is wat ik het liefste doe. In
mijn foto’s wil ik vooral de interactie tussen
de mens en zijn omgeving weergeven. Het is
immers de mens die het beeld een extra
dimensie geeft en die de foto tot leven
brengt. Een fotograaf die me inspireert?
Dat is zonder twijfel Patrick De Spiegelaere.
De indirecte en soms humoristische manier
waarop hij zijn onderwerp benaderde,
spreekt me erg aan.’
Nathalie Dirix
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Nederlands oefenen in de conversatieklas

Samen vertellen
en discussiëren

Een taal leer je pas echt goed als je ze genoeg kan spreken.
Maar de plaats en de mensen vinden om dat mee te doen,
is niet altijd evident. Sinds een half jaar kan het dankzij
de conversatieklas van het GLTT-CVO in GC de Moelie.

D

e conversatieklas is intussen al
aan haar tweede cyclus toe en
ook dit keer waren er meer dan
kandidaten genoeg. ‘We voelen dat er
echt nood was aan zo’n conversatieklas
of wat wij een module spreekkansen
noemen. De basis wordt natuurlijk
gelegd tijdens de gewone taallessen,
maar extra oefening maakt echt een
verschil’, vertelt Karen Janssens van het
GLTT-CVO, die de conversatieklas
begeleidt. De nieuwe module is gericht
op mensen die al een tijdje Nederlands
leren. ‘Om mee te kunnen doen, is het
wel nodig dat je al aardig wat Neder-
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lands kent. Anders ga je er weinig aan
hebben. Iedereen die niveau 2.3/2.4
heeft of voor een klein taaltestje slaagt,
kan meedoen. Per jaar zijn er twee cycli:
eentje van september tot januari en
eentje van januari tot juni.’
‘De ene keer vindt de conversatieklas
plaats in een lokaal in gemeenschapscentrum de Moelie, de andere keer
trekken we eropuit’, vertelt Karen
Janssens. ‘Samen met vzw ‘de Rand’
proberen we ervoor te zorgen dat er
genoeg variatie zit in wat we doen. Zo
was er een paar weken geleden een

dinsdag 10 september
tot 14 januari
Conversatieklas
NEDERL ANDS OEFENEN

In GC de Moelie is er een
conversatieklas. Ideaal om
Nederlands te oefenen! Je kan
een niveautest afleggen tijdens de
infodag op maandag 26 augustus.
Als je slaagt voor de test, kan je
meteen inschrijven bij GLTTCVO. Dat is de school die de
conversatieklas organiseert.
meer info: www.gltt.be

workshop rond zelf je poetsproducten
maken. We gaan ook af en toe naar het
theater of we spelen een bordspel. De
achterliggende bedoeling is wel altijd
dezelfde: vlot Nederlands leren praten
door te vertellen of te discussiëren. De
focus ligt dus op oefenen. Maar dat
betekent niet dat er geen aandacht is
voor woordenschat, structuur of
uitspraak. We werken niet met een
handboek in de conversatieklas, maar
wel met een duidelijke lesstructuur.
Eerst doen we een korte spreekoefening
rond bijvoorbeeld een stelling, daarna
volgt een uitgebreidere oefening waarbij

C U LT U U R
vorming
FR

Exercer son néerlandais en classe de
conversation

© Tine De Wilde

On ne peut apprendre correctement une
langue que si on la parle fréquemment. Mais
il n’est pas toujours évident de trouver
l’endroit et les personnes pour y parvenir.
C’est possible grâce à la classe de
conversation créée il y a six mois par le
GLTT-CVO du GC de Moelie.
‘La classe de conversation a lieu parfois dans
un local du centre communautaire de Moelie,
parfois nous allons en déplacement’, explique
Karen Janssens. ‘En collaboration avec l’asbl
‘de Rand’, nous tentons d’apporter
suffisamment de diversité dans ce que nous
faisons. Il y a quelques semaines, par
exemple, nous avons organisé un atelier
consacré à la fabrication de produits
d’entretien. Nous nous rendons aussi de
temps en temps au théâtre ou nous faisons
un jeu de société. Mais l’objectif sous-jacent
reste toujours le même: apprendre à parler
couramment le néerlandais en racontant ou
en discutant. L’accent est mis sur la pratique,
ce qui ne veut pas dire que le vocabulaire, la
structure ou la prononciation doivent être
négligés pour autant. Nous n’utilisons pas de
manuel en classe de conversation, mais nous
appliquons une structure de lecture précise.’
Vous pouvez passer un test de niveau
pendant la journée d’information du lundi
26 août. Si vous réussissez le test, vous
pouvez vous inscrire auprès du GLTT-CVO
qui organise la classe de conversation.
Pour plus d’infos: www.gltt.be

we bijvoorbeeld een rollenspel spelen of
een televisie- of filmfragment bekijken.
Aan het einde van de les kiezen we
samen vijf woorden die de cursisten de
moeite vinden om te onthouden. Zo
maken we een woordenlijst aan met de
interessantste woorden. Ik geef ook
iedereen regelmatig persoonlijke feedback, zodat elke cursist weet waar hij of
zij op moet letten en waar er nog
verbeterpuntjes zijn.’
De nieuwe conversatieklas trekt een
divers publiek aan. Een heel aantal
deelnemers is Franstalig van oorsprong,

Nederlands oefenen in het café
Ook voor wie het Nederlands nog niet zo goed onder de knie heeft en graag
wil oefenen, is er een leuk initiatief ontstaan in Linkebeek. ‘Elke maandag
tussen 18.30 en 19.30 uur is iedereen welkom voor een babbeltje in het
Nederlands in het café van GC de Moelie’, legt initiatiefneemster Charlotte
Murphy-Houset uit. De Française kwam vijf jaar geleden in Linkebeek wonen
en leert nu Nederlands. ‘Ik vind het belangrijk dat ik de taal onder de knie
krijg. Ik volg nu lessen, maar ik vind dat ik te weinig kan oefenen. Een paar
maanden geleden deed ik daarom een oproep via Facebook waarin ik vroeg
wie er met mij samen wil oefenen in een ongedwongen sfeer. Er kwam veel
reactie op. Intussen komen we al sinds begin dit jaar wekelijks samen om iets
te drinken en om over van alles te praten. Er zijn ook een aantal Nederlandstaligen bij en dat doet me veel plezier. Zij zetten ons op de juiste weg als we
dreigen te ontsporen’, lacht Charlotte. ‘We zijn intussen al met een mooi
groepje, maar nieuwe mensen zijn zeker welkom. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd én hoe meer oefening.’ (TD)
Wie wil aansluiten is elke maandag van 18.30 tot 19.30 uur welkom in eetcafé
de Moelie. Meer info: charlottehouset@yahoo.fr

anderen komen uit Rusland of Duitsland.
Maar één ding hebben ze gemeen: stuk
voor stuk hebben ze de smaak van het
Nederlands te pakken en willen ze hun
kennis van de taal naar een hoger niveau
tillen. ‘Ik ben sinds een tijdje met pensioen
en heb als Franstalige altijd samengewerkt
met Nederlandstaligen’, vertelt deelneemster Danielle Dewaele uit Lasne
(65). ‘Zolang ik aan het werk was, ging
het praten heel vlot. Maar als je eenmaal
uit een Nederlandstalige omgeving weg
bent, verlies je de kennis vrij makkelijk. Ik
ben bang dat, als ik niet blijf oefenen,
mijn kennis van het Nederlands snel zal
achteruitgaan. En dat zou ik jammer
vinden. Samen met mijn man volg ik
taallessen bij het GLTT-CVO. Dit is de
perfecte aanvulling om mijn Nederlands
goed te kunnen ‘onderhouden’. Ik hou
van de variatie die zo’n conversatieklas
biedt. En ik voel dat mijn woordenschat
er flink door uitbreidt.’
‘Dat is bij mij zeker ook het geval’, vult
Jules Barras aan (31). De Beerselnaar
volgt al een aantal jaren taallessen en
was er al van bij de start bij in de conversatieklas. ‘Mijn moedertaal is het Duits
en dat helpt natuurlijk als je Nederlands
leert. Maar ik voel toch ook de nood om
mijn woordenschat uit te breiden en vlot
te leren spreken. En dat leer ik hier echt.
Ik haal ook veel uit de feedback die we
krijgen. Zo worden we allemaal week na

week een beetje beter en intussen leren
we nieuwe mensen kennen. De perfecte
combinatie’, lacht Jules.
Tina Deneyer

maandag 26 augustus en
woensdag 4 september
Infodagen lessen
Nederlands
Agentschap Integratie
en Inburgering
NEDERL ANDS LEREN

17.30 tot 19.30 uur
(6 augustus) - GC de Moelie
18 tot 20 uur (4 september)
GBS De Wonderwijzer
(Steenweg op Drogenbos 252)
Wil je Nederlands leren? Ken je
iemand die een cursus Nederlands zoekt? Het Agentschap
Integratie en Inburgering
organiseert infodagen over de
lessen Nederlands. Je kunt er
informatie vragen en inschrijven
voor een cursus Nederlands.
GLTT-CVO organiseert de
cursussen in onze regio.
info en andere locaties:
gratis telefoonnummer
0800 123 00, www.infonl.be,
info@infonl.be
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I N F O R M AT I E
nieuws uit het centrum

tot zondag 30 juni
Jules-Matthias Barras
EXPO DE MUUR

De expo is open op maandag van
13.30 tot 22 uur, op dinsdag,
donderdag en vrijdag van 9 tot
22 uur, op woensdag van 9 tot
12.30 uur, op zaterdag van
16.30 tot 22 uur en op zondag
van 9 tot 22 uur. – GC de Moelie
gratis

dinsdag 11 juni
Reuzenbarbecue (55+)
MoelieMatinee
ONTMOETINGSPROJEC T

11.30 uur – GC de Moelie
Eerste editie van de MoelieMatinee-barbecue met gezellig
samenzijn.
INSCHRIJVINGEN AFGELOPEN

vrijdag 21 juni en
vrijdag 27 september
Gamebeek (12+)
JEUGD

19 uur - GC de Moelie
Jongeren kunnen gamen op de
nieuwste spelconsoles en op
grote schermen.
gratis

vrijdag 6 september
Boekenkaftdag
Ezelsoor
FAMILIE

15.30 tot 19 uur – GC de Moelie
gratis

Word buurtabonnee!
Op zaterdag 8 juni is de ticketverkoop voor het cultuurseizoen 2019-2020
gestart. Interesse om enkele voorstellingen bij te wonen of om een abonnement
te nemen? Een BUURTabonnement stel je samen met jouw voorstellingen naar
keuze uit de deelnemende centra: GC de Moelie, GC de Boesdaalhoeve, GC de
Muse en CC de Meent. Surf naar www.demoelie.be, ontdek het programma en
koop je tickets eenvoudig online. Is dat niet zo duidelijk? Dan helpen we je aan
het onthaal van de Moelie graag verder met al je vragen.

Vacature

Vzw ‘de Rand’ zoekt algemeen directeur.
Reageren kan tot maandag 15 juli. Meer info: www.derand.be

zondag 15 september
LinkeLab (8 tot 14 jaar)
Just4Fun
i.s.m. de Moelie
JEUGD

15 tot 18 uur – GC de Moelie
Maak kennis met de wondere
wereld van techniek en
wetenschap. Je leert een drone
besturen, de basisbeginselen
van programmeren, een game
maken …
gratis

dinsdag 24 september
Kaart- en spelnamiddag
(55+)
MoelieMatinee
ONTMOETINGSPROJEC T

14 uur – GC de Moelie
12

donderdag 26 september
Veerle Malschaert
Deel mij
HUMOR

vrijdag 6 september
Boekenkaftdag Ezelsoor
FAMILIE

Ezelsoor is een vaste jaarlijkse afspraak bij het begin
van het schooljaar, waarbij ouders samen met hun
schoolgaande kinderen het eerste grote karwei van
het jaar aanvatten: boeken kaften.
Tijdens Ezelsoor kan je samen met de kinderen kaften
en ondertussen over koetjes, kalfjes, het komende
schooljaar of de voorbije zomervakantie babbelen.
Maar er zijn ook workshops en animatie voor kinderen. Els Aelvoet is een vaste klant van Ezelsoor. ‘Ik nam
al enkele jaren na elkaar deel. Het is een geweldig
initiatief. Het is fijn dat je elk jaar origineel kaftpapier
kan gebruiken, gratis en voor niets. Bovendien kunnen
de kinderen naar eigen smaak papier laten pimpen
door een tekenaar en krijgen ze de kans om allerlei
leuke activiteiten te doen. Ook dit jaar zal ik er weer bij
zijn.’ Ook Elke Otten nam vorig jaar deel: ‘Voor ons
was het de eerste keer, maar het was echt gezellig. Ik
ontmoette er zelfs iemand die ik sinds mijn kleutertijd
niet meer had gezien. Dat was fijn bijpraten. Onze
kinderen vonden het fijn om een paar van hun boeken
een extra mooi jasje te geven. De twee oudsten
kregen een gepersonaliseerde agenda van de tekenaars, voor de jongste werd een gehavend prentenboek omgetoverd tot een bijzonder kleurrijk boekje.’
Els heeft al wat ervaring in het boeken kaften. Vroeger
kaftte ze haar boeken immers zelf. ‘We waren met zijn
drieën thuis. Het was voor mijn ouders een hele klus
om alle boeken te kaften. Zodra ik groot genoeg was,
deed ik het daarom zo veel mogelijk zelf. Ook toen
vond ik het leuk om neutraal papier of zelfs een oude
krant te gebruiken, zelf versieringen aan te brengen en
dat dan nog eens met plasticfolie te verstevigen.’ Ook
Elke is niet de eerste de beste als het op kaften
aankomt. ‘Mijn mama was een pro in het kaften, met
perfect tot op de millimeter recht kaftwerk waar zelfs
geen plakbandje aan te pas kwam. Ik leerde het van de
beste.’ Kom je begin september dus zeker eens meten
met Els, Elke en tientallen andere ouders.
15.30 tot 19 uur – GC de Moelie • gratis
info: www.ezelsoor.info

In haar nieuwe onewomanshow geeft Veerle zich
helemaal bloot en gaat ze de eenzaamheid te lijf.
De hare en de jouwe. We kamperen immers met zijn
allen op sociale netwerken, maar we leven en sterven
eenzamer dan ooit. Een hartverwarmende tragikomische voorstelling.
20 uur - GC de Moelie • tickets: 15 euro (kassa),
14,25 euro (miniabo), 12,75 euro (midiabo),
11,25 euro (maxiabo)

Zomersluiting de Moelie
VAK ANTIE

Ook de Moelie geniet tijdens de zomer van een
welverdiende vakantie. We sluiten onze deuren van
maandag 22 juli tot en met zondag 11 augustus. Vanaf
maandag 12 augustus staan we opnieuw paraat om op al
jouw vragen te antwoorden. Een fijne vakantie iedereen!

Meer info over

: www.demoelie.be/nl/taalicoon

TICKETS EN INFO
GC de Moelie, Sint-Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek
info@demoelie.be • Tel. 02 380 77 51 • www.demoelie.be
OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 17 uur, 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,
tijdens schoolvakanties elke werkdag tot 16 uur
TICKETS EN INFO
GC de Boesdaalhoeve, Toekomstlaan 32 B,
1640 Sint-Genesius- Rode • info@deboesdaalhoeve.be
Tel. 02 381 14 51 • www.deboesdaalhoeve.be
OPENINGSUREN: ma van 13.30 tot 20 uur (tijdens schoolvakanties tot 17 uur), di en vrij van 9 tot 12.30 uur en van
13.30 tot 17 uur, wo en do van 13.30 tot 17 uur.
TICKETS EN INFO
GC de Muse, Kuikenstraat 4, 1620 Drogenbos
info@demuse.be • Tel. 02 333 05 70 • www.demuse.be
OPENINGSUREN: ma, di, do van 9 tot 12.30 uur.
EETCAFE DE MOELIE
OPENINGSUREN: ma van 16.30 tot 23 uur, di van 11 tot 23 uur,
wo gesloten, do van 11 tot 23 uur, vr van 11 tot 1 uur,
za van 16.30 tot 1 uur, zo van 9 tot 22 uur.
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rand-nieuws

© Gordelfestival

Alle informatie over de fiets- en
wandeltochten, en de animatie
tijdens het Gordelfestival, vind je op
www.gordelfestival.be. Op de
websites van de centra van vzw ‘de
Rand’ kan je je ook inschrijven voor
de Omloop de Groene Gordel en je
plaats op de gratis bussen vanuit de
faciliteitengemeenten reserveren.

Gordelfestival op 1 september

Op eigen tempo
rond de groene Rand
Op zondag 1 september staan in de Vlaamse Rand sport,
spel en genieten van de natuur weer centraal tijdens
het Gordelfestival. De focusgemeente is dit jaar Dilbeek.
Vzw ‘de Rand’ zorgt vanuit vier faciliteitengemeenten
voor gratis bussen heen en terug, met of zonder fiets.
Fietsen en wandelen
vanuit Huizingen

Fietsen en wandelen kan dit jaar vanuit
het provinciedomein van Huizingen en
focusgemeente Dilbeek. ‘Vanuit Huizingen
kan je met de fiets vertrekken voor de
Proef-de-streekroutes van 20, 40 en 60
kilometer langs lokale brouwerijen’, legt
Nena Leunis van organisator Flanders
Classics uit. ‘Voor de mountainbikers zijn
er parcours van 35 en 50 kilometer.
Wandelaars kiezen uit tochten van 5, 10,
15 en 16 kilometer.’ In het provinciedomein
wordt op het vlak van animatie weer
volop de kaart van de jonge gezinnen
getrokken met muziek, workshops en
allerlei activiteiten op maat van kinderen
en zelfs baby’s. Ook mensen die niet
fietsen of wandelen zijn welkom.

Bruegel in Dilbeek

In focusgemeente Dilbeek word je dit
jaar ondergedompeld in de breugelsfeer.
‘In Dilbeek zijn er het hele jaar door
allerlei boeiende initiatieven rond de
14

bekende schilder naar aanleiding van de
450e verjaardag van zijn overlijden. Het
Gordelfestival pikt daar graag op in’,
zegt Nena Leunis. ‘Er zijn fietstochten
van 20, 40 of 60 kilometer met een
culturele insteek. Het loopparcours
‘Dilbeek loopt’ leidt je langs de artistieke
installaties van de Blik van Bruegel. En
ook de wandelingen brengen je naar
plekken die met het werk van Bruegel te
maken hebben.’ Maar in focusgemeente
Dilbeek is nog veel meer te beleven dan
alleen wandelen en fietsen. ‘In Dilbeek
organiseren we samen met onze partners
een tof aanbod voor jongeren’, legt
Nena Leunis uit. ‘Er zijn sportinitiaties,
een urban village, een BMX-parcours
en je kan er leren breakdancen.’

Omloop de Groene Gordel

Net zoals de voorbije jaren kunnen
fietsfanaten de Gordelklassieker afmalen
in peloton. Maar voor wie liever in zijn
eigen tempo een pittige fietstocht
maakt is er dit jaar iets nieuws.

‘De pelotons zijn al een paar jaar een groot
succes en dus doen we dat dit jaar
opnieuw. Maar die vaste snelheid schrikt
ook een aantal mensen wat af, bijvoorbeeld
wie graag in groep fietst, maar het niet
erg vindt om af en toe eens te wachten
op de anderen. Daarom lanceren we dit
jaar een gloednieuwe fietstocht.
De Omloop de Groene Gordel is een
parcours rond de Groene rand van
100 of 140 kilometer voor geoefende
fietsers’, legt Nena Leunis uit. De Omloop
de Groene Gordel toont je de mooiste
groene plekjes van de Vlaamse Rand en laat
je voor een deugddoende bevoorrading
halthouden in gemeenschapscentra
de Kam in Wezembeek-Oppem, de
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode,
de Zandloper in Wemmel en het FeliXart
Museum in Drogenbos.

Gratis met de bus
naar Dilbeek

‘Wie graag de Groene Gordelomloop
fietst, alleen, met vrienden, familie of de
sportvereniging, kan mee in de gratis
bussen die vzw ‘de Rand’ inlegt’, vult
Geoffrey Heyrbaut van vzw ‘de Rand’
aan. ‘Vanaf 6 juni kan je je rit naar de
start in Dilbeek reserveren, met een plek
voor je fiets. Er vertrekken om 7 uur
bussen aan gemeenschapscentrum de
Kam in Wezembeek-Oppem en de
Boesdaalhoeve in Sint-Genesius-Rode.
Om 7.30 uur kan je opstappen aan
gemeenschapscentrum de Moelie in
Linkebeek en de Zandloper in Wemmel.’
Ook wie het wat minder groots ziet en
een van de andere fiets- of wandeltochten
wil doen, kan gratis met de bus naar
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A tour of the Green Rand municipalities
The Gordel Festival is scheduled to be held
on Sunday 1 September. The municipality
selected for special attention by the festival
this year will be Dilbeek. de Rand is providing
free buses to and from four municipalities
with special facilities, with or without
bicycles. Cycling and walking tours can be
started from Huizingen park and this year’s
featured municipality Dilbeek. ‘You can cycle
from Huizingen for the Proef-de-streek
routes stretching 20, 40 and 60 kilometres,’
says Nena Leunis, the organiser of Flanders
Classics. There are mountain bike trails
covering 35 and 50 kilometres, while hikers
can choose between 5, 10, 15 and 16
kilometres. In Dilbeek, the 20, 40 or 60
kilometre bike tours are steeped in a Breugel
atmosphere. ‘The ‘Dilbeek loopt’ walking
route takes you past the ‘Blik van Bruegel’
and the walks also lead you to Bruegelrelated sites.’ The Gordel Classic can be
cycled in a peloton format. ‘Those who
prefer to cycle at their own pace can opt for
the Omloop de Groene Gordel, a trail around
the groene Rand stretching 100 or 140
kilometres along the most beautiful leafy
areas in the Vlaamse Rand. You can stop off
in the community centres de Kam in
Wezembeek-Oppem, de Boesdaalhoeve in
Sint-Genesius-Rode, de Zandloper in
Wemmel and FeliXart Museum in
Drogenbos.’ If you cycle alongde Groene
Gordelomloop, you can also use buses
provided by vzw ‘de Rand’. Bookings for the
buses will be taken starting from 6 June.

focusgemeente Dilbeek. Vertrekken kan
om 9 uur in Wezembeek-Oppem en
Sint-Genesius-Rode en om 9.30 uur in
Linkebeek en Wemmel. In de late
namiddag brengen de bussen je terug
naar de gemeenschapscentra. ‘Zo hoef
je met je vrienden of familie geen
parkeerplaats te zoeken en kan je
achteraf genieten van een deugddoende
pint of streekbiertje. Ook voor de vele
verenigingen uit de faciliteitengemeenten is de gratis bus een echte aanrader!’,
besluit Geoffrey Heyrbaut.
Tina Deneyer

Vzw ‘de Rand’ gaat 100 % groen rijden
en eigen elektriciteit opwekken
In een bredere aanpak van het klimaatplan en in overeenstemming met het
actieplan mobiliteit van de Vlaamse overheid is vzw ‘de Rand’ haar wagenpark
duurzamer aan het maken. Diesel- en benzinewagens zullen vervangen worden
door 100 % elektrische wagens en er komen laadpalen op de bezoekersparkings
van de gemeenschapscentra. Daar blijft het niet bij, op de platte daken van
een aantal centra worden momenteel zonnepanelen gelegd. Zo zet vzw ‘de
Rand’ in op het opwekken en verbruiken van duurzame, groene energie en
het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Laadpalen

In GC de Moelie, GC de Zandloper, GC de Kam en GC de Bosuil zijn laadpalen
op de publieke parkings van de gemeenschapscentra geïnstalleerd. Er is
plaats voor twee wagens per paal. ‘Dat is een bewuste keuze, zodat ook
bezoekers en klanten hun wagen kunnen opladen’, legt Ivan Bruggeman,
coördinator techniek, preventie en infrastructuur bij vzw ‘de Rand’, uit.
‘Ook mensen die een hybridewagen hebben kunnen hun auto opladen.
In juli zullen de laadpalen op de verschillende sites operationeel zijn.’
GC de Lijsterbes, GC de Boesdaalhoeve en GC de Muse beschikken niet
over een eigen parking, daar kunnen dus geen laadpalen staan, maar ook
hun wagenpark zal 100 % elektrisch rijden in 2020. De middelen om dit
project te realiseren komen enerzijds vanuit het Facilitair Bedrijf, anderzijds
vanuit de eigenaarsinvesteringen van vzw ‘de Rand’ zelf.

Zonnepanelen

Vzw ‘de Rand’ gaat niet alleen met duurzame wagens rijden, maar ook zelf
elektriciteit opwekken via zonnepanelen op de platte daken van GC de
Lijsterbes en GC de Moelie. Het energieverbruik zal dus een pak duurzamer
worden. ‘Via autoconsumptie kunnen we zelf elektriciteit opwekken om in
ons eigen elektriciteitsverbruik te voorzien’, aldus Bruggeman. ‘Dat heeft een
reële daling van de CO2-emissie van deze twee sites tot gevolg.’ De werken
aan de daken zijn momenteel aan de gang en zullen voor juli gerealiseerd zijn.
De realtime-informatie over de verminderde uitstoot en de opgewekte
energie zal zichtbaar gemaakt worden via de informatieschermen van de
centra zodat bezoekers de daling op de voet kunnen volgen. De middelen
om dit project te realiseren komen van minister voor de Vlaamse Rand
Ben Weyts. (SC)
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Koorzang (wekelijks)
Sint-Ceciliakoor

Judo (wekelijks)
Judoclub Linkebeek
18.30 tot 19.30 uur (8-12 jaar)
GBS De Schakel
(A. Van Dormaelstraat 2A, Linkebeek)
info: 0475 42 68 69,
johan.de.sauter@telenet.be
of 02 380 81 22,
nadineswalens@hotmail.com,
www.judoclublinkebeek.be

Judo (wekelijks)
Judoclub Linkebeek

20 uur – GC de Moelie
info: Gilbert Van Leliendael
02 380 94 10

17.45 tot 18.35 uur (6-7 jaar)
18.35 tot 19.30 uur (8-12 jaar)
GBS De Schakel
(A. Van Dormaelstraat 2A, Linkebeek)
info: 0475 42 68 69,
johan.de.sauter@telenet.be
of 02 380 81 22,
nadineswalens@hotmail.com,
www.judoclublinkebeek.be

Bowls (2 x/week)
Seniorensport Petanqueclub
Linkebeek
14 uur – GC de Moelie
info: Albert Dobbeleire
02 380 94 99, 0479 47 29 81,
eugene.dobbeleire@telenet.be

Z ATERDAG

Pilates (2 x/week)
Gezinssport Linkebeek
10.30 uur – GC de Moelie
info: Melissa, 0479 38 88 89
ZONDAG

Chiro (wekelijks)
Chiro Sjoen

DONDERDAG

14 tot 18 uur – ’t Schoolke
(Hollebeekstraat 262, Linkebeek)
info: Facebook Chiro Sjoen,
testaert.e@gmail.com,
nicolashajdys@hotmail.com

© sjoenke 09-2018

BBB (wekelijks)
Sportieve Vrouwen Linkebeek
(voor iedereen)

VRIJDAG

WOENSDAG

Breiatelier (wekelijks)
Linkebeekse breiclub
19 uur – GC de Moelie
info: Lea Boulert, 0486 99 97 23

20 uur – GC de Moelie
info: 02 380 85 95,
lievemotte@hotmail.com

Bowls (2 x/week)
Seniorensport Petanqueclub
Linkebeek

DINSDAG

© sjoenke 11-2017

© sjoenke 11-2018

MA ANDAG

© Facebook Judoclub Linkebeek 2016

frequente activiteiten

Kooklessen voor mannen
(maandelijks)
KALM

14 uur – GC de Moelie
info: Eugene Dobbeleire,
02 380 94 99, 0479 47 29 81,
eugene.dobbeleire@telenet.be

Pilates (2 x/week)
Gezinssport Linkebeek
18.15 uur – GC de Moelie
info: Melissa, 0479 38 88 89

van november tot maart
9 uur – GC de Moelie
info: 02 306 08 45,
yves.vanbelle@telenet.be

Quiltatelier (maandelijks)
19.30 uur – GC de Moelie
info: 02 380 67 55,
katelijn-wauters@hotmail.com

© sjoenke 04-2018

10 uur – GC de Moelie
info: 02 380 85 95,
lievemotte@hotmail.com

© sjoenke 02-2018

BBB (wekelijks)
Sportieve Vrouwen Linkebeek (50+)

Fietsclub (wekelijks)
De Schaveystampers
10.30 uur – vertrek aan lokalen Chiro
Sjoen (Hollebeekstraat 262, Linkebeek)
info: rene.surkyn@telenet.be

