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Scala keukens Innovatieve concepten op maat

KAMPENHOUT Meche lsesteenweg 89A T 016 / 60.67.22 info@scalakeukens.com
Baan Leuven - Meche len

BORSBEEK Frans Be irenslaan 29 T 03 / 321.31.61 www.scalakeukens.com

OPENINGSUREN:
ma-vrij: 10-19u ❘ dinsdag gesloten

zat: 10-18u ❘ zon: 13-18u

B A T I B O U W V O O R W A A R D E N !

M A ATWERK

NO OIT MEER
SCHILDEREN

Vilvoordsesteenweg 205A
1860 Meise (A12 afrit 3 Meise)

Tel. 02 270 49 62
www.poortcenter.be

O P E N - D E U R - D A G E N
v a n  8  t o t  e n  m e t 2 0  m a a r t

Openingsuren: ma .-vrij. 10u .-18u ., zaterdag 10u .-16u ., zon- en feestdagen geslo ten .

BIJ AFGIFTE VAN DEZE
ADVERTENTIE TIJDENS DE

OPENDEURDAGEN:
GRATIS PLAATSING POORT

RESTAURANT/BAR BOELEKEWIS NIET OPGEZET MET STRENGER SLUITINGSUUR

Avondklok bedreigt fuif
HUIZINGEN

De uitbaters van res-
taurant /bar Boeleke-
wis in Huizingen zien
het verstrengde slui-
tingsuur dat de ge-
meente oplegt hele-
maal niet zitten. Ze
vrezen dat hun maan-
delijkse fuif voor de
iets oudere jeugd geen
lang leven meer be-
schoren zal zijn. 

JELLE SCHEPERS

Elke laatste zaterdag van de
maand gaan in restaurant/bar
Boelekewis langs de Alsemberg-
sesteenweg in Huizingen de stoe-
len en tafels aan de kant voor een
stevige feestje tot in de late uurt-
jes. Aan deze jarenlange traditie
komt komende zaterdag echter
een einde. «Vorige week kwam de
politie langs met de boodschap
dat het sluitingsuur in Groot-
Beersel verstrengd is», vertelt
medezaakvoerder Bart Roose
(34). «Officieel moesten alle ho-
recazaken vroeger al in het week-
end dicht om 3 uur, maar dat re-
glement werd niet strikt toege-
past. Maar sinds kort willen zo-
wel de gemeente als de politie dat
alle cafés en fuifzalen wel om 3
uur de deuren sluiten. Maar dat
zien wij helemaal niet zitten. Wij
mikken immers niet op jongeren
van pakweg 16 jaar die al om 22
uur naar een fuif afzakken. Onze

bezoekers zijn voornamelijk tus-
sen 22 en 35 jaar oud. Zulke men-
sen gaan op een avond in het
weekend meestal eerst op restau-
rant of op café. Doorgaans komen
die dan pas rond 1 uur naar hier.
Maar als ze om 3 uur weer buiten
moeten, denk ik niet dat ze nog de
moeite zullen doen om bij ons uit
te gaan. Waarschijnlijk trekken ze
dan meteen richting Brussel, om
nadien dan met een glaasje te
veel op naar huis terug te keren.
Onze sterkte is net dat hier heel
wat al iets oudere jongeren naar-
toe komen die elkaar allemaal
goed kennen. Verschillende men-
sen zien elkaar alleen hier die ene
keer per maand. Het zou zonde

zijn als dat zou wegvallen.»

Sluitingsuur respecteren
De uitbaters zijn wel van plan om
zaterdag stipt om 3 uur de deuren
te sluiten. «Doen we dat niet, dan
hebben we administratieve sanc-
ties aan ons been. En na een paar
overtredingen zou ons dan een
tijdelijke sluiting boven het hoofd
hangen. Dat kunnen we ons niet
veroorloven», weet Roose. «De
vraag is wel of we in deze omstan-
digheden ons maandelijkse
feestje nog kunnen verderzetten.
Want we blijven zitten met vaste
kosten voor de muziek, de belich-
ting en het personeel, terwijl
onze inkomsten zullen dalen. We

roepen iedereen alvast op om zo
vroeg mogelijk te komen. En we
hopen dat de gemeente alsnog
van mening veranderd. Mis-
schien door nachtvergunningen
uit te reiken, zoals in Halle.»
Het verstrengde sluitingsuur in
Beersel is er gekomen na enkele
problemen in dancing The Pole in
Huizingen. «Bij ons zijn er op ze-
ven jaar tijd amper drie politie-
interventies geweest», vertelt
Roose. «Na een klacht van een
buur hebben we zelfs twee par-
keerwachters in dienst genomen
om het lawaai op de parking te-
gen te gaan. Ook hebben we al
dubbel glas laten plaatsen. Dat
heeft ons al flink wat gekost.»

Uitbaters Bart Roose en Joffrey Heymans van Boelekewis. Foto Persin fo

GALMAARDEN

Open Vld wil tonnagebeperking in Statiestraat
Tijdens de jongste gemeenteraad werd een aanvullend verkeersregle-
ment ingevoerd voor een zonale tonnagebeperking (7,5 ton) in de Vol-
lezelestraat, Plaatsstraat, Tollembeekstraat, Nieuwstraat, Marktplein
en de Hoogstraat. «Deze tonnagebeperking is een goede zaak, maar
een bijkomende tonnagebeperking in de Statiestraat in Tollembeek
zou ook meer dan welkom zijn», sprak gemeenteraadslid Willy Schol-
laert (Open Vld). «In deze straat, waar veel wagens op de rijbaan par-
keren, moeten vrachtwagens soms tussen de voertuigen slalommen.
Het zou beter zijn indien we die situaties vermijden, bijvoorbeeld door
beperkingen op tonnage in te voeren.» Het gemeentebestuur beloofde
met de politie te bekijken of een beperking in de Statiestraat haalbaar
is. (MCT)

Leerlingen leven z ich uit
t ijdens scholensportdag

Meer dan tweehonderd derde-
en vierdejaars van de vier basis-
scholen in Steenokkerzeel zak-
ten gisteren af naar sporthal
Hertblock voor de scholen-
sportdag. Ze konden er de hele
dag lang naar hartenlust spor-
ten en zich uitleven. De kinde-
ren konden kiezen uit een hele
waaier van activiteiten, gaande

van hiphop, minigolf en circus-
technieken tot een kwartetspel,
volksspelen, hockey en een
klim- en klauterparcours. Ook
de springkastelen en een maxi-
trampoline zorgden voor het
nodige sportieve vertier. De
scholensportdag werd georga-
niseerd door de gemeentelijke
sportdienst. (ABH)

STEENOKKERZEEL

Bij een van de activiteiten moesten de kinderen een 
klasgenootje van een speelgoedstier proberen trekken.

Foto Galicia
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Groen! heeft twijfe ls bij dee lname Ha lle aan ‘Mijn Restaurant!’
De deelname van Halle aan het
vtm-programma ‘Mijn Restau-
rant!’ deed tijdens de laatste ge-
meenteraad stof opwaaien. Op-
positielid Fred Deryckere van
Groen! hekelde een gebrek aan
transparantie en het ontbreken
van de goedkeuring van de ge-
meenteraad voor de komst van
het programma naar Halle. Ook
het budget zal aangepast moe-
ten worden.

Volgens Groen! is de beslissing
om deel te nemen aan het pro-

gramma een bevoegdheid van
de gemeenteraad. Het was ech-
ter enkel het schepencollege dat
op 29 januari de deelname
goedkeurde. Bovendien wijst
Fred Deryckere op een gebrek
aan transparantie omdat over
de beslissing niets terug te vin-
den is in de notulen van de colle-
gezitting en er in de communi-
catie via mail een belangrijke
bijlage ontbreekt.
Volgens schepen van Toerisme
Marc Demesmaeker was de
snelle beslissing echter nodig

omdat vtm heel kort op de bal
wou spelen. «Op 26 januari
vroeg vtm ons of we geïnteres-
seerd waren om deel te nemen.
Ze stelden het financiële plaatje
voor en eisten dat we snel zou-
den beslissen en uiterst discreet
zouden zijn naar de pers toe»,
zegt schepen Demesmaeker.
«Wij hadden dan ook geen
ruimte om te wachten tot de
volgende gemeenteraad en
konden onze beslissing niet
meteen communiceren in het
persbericht van het college. Als

we deze kans hadden voorbij la-
ten gaan, was er wellicht ook
kritiek geweest. Want zo een
kans om de stad positief in beeld
te brengen, is uniek.»
Ook het gebrek aan kredieten in
de begroting stootte oppositie-
lid Fred Deryckere tegen de
borst. «Het college verzuimt te
vertellen waar zij het geld zal
halen voor het programma. Het
financieel beleidsplan laat geen
ruimte voor nieuwe uitgaven,
maar er wordt wel 50.000 euro
aangewend voor twee boezem-

vrienden die in Halle komen ko-
ken en een restaurant willen op-
starten», zegt hij. Volgens sche-
pen Demesmaeker zal er echter
een voldoende groot draagvlak
zijn in de gemeenteraad om de
toekenning van de toelage die
nodig is om de deelname aan
‘Mijn Restaurant!’ te financie-
ren, goed te keuren. «De toelage
staat nog niet in de begroting,
maar de toekenning ervan zal
hoe dan ook door de gemeente-
raad gestemd worden», klinkt
het. (MVHS)

CARNAVALSGROEP BOUWT ‘CHAR’ IN TEKEN VAN SPOORWEGEN OM

«Thema te gevoelig na treinramp»
HALLE

De treinramp van vorige week in Buizingen heeft
ook slachtoffers gemaakt in onverwachte hoek.
Zo moet carnavalsgroep De Keutelkes een paar
weken voor carnaval zijn ‘char’ nog ombouwen
omdat die volledig in het thema van treinen
staat. «Dat onderwerp ligt nu veel te gevoelig bij
de bevolking en de hulpdiensten», zegt Luc
Laermans van De Keutelkes.

M ARGOT VANHOUCHE

Toen de leden van De Keutelkes
vorige week het nieuws van de
zware treinramp vernamen, was
hun wagen bijna klaar. «Dinsdag
na de ramp hebben we eens goed
nagedacht. Al snel kwamen we
tot het besluit dat de gebeurte-
nis nog heel gevoelig ligt bij de
mensen. We vonden dat we het
gewoon niet konden maken om
met een char met twee treinen
erop door de straten van Halle te
trekken, vlakbij de plaats van de
ramp», legt Luc Laermans van De
Keutelkes uit.
De char van De Keutelkes stond
dit jaar helemaal in het thema
‘Nooit op tijd, altijd te laat’, een
verwijzing naar de spoorwegen.
«Vooraan hadden we een HST-

trein gebouwd en achteraan een
locomotief die van voor naar
achter beweegt. We zouden ook
muziek afspelen over treinen.
We hebben ons thema dan maar
volledig omgegooid en ons mot-
to is nu ‘Als een raket naar de
met’», vertelt Laermans. «De char
zal versierd worden met een ra-
ket en een sterrenhemel.»

Halve trekker
Toch kunnen De Keutelkes een
deel van hun trekker niet meer
recupereren. «De HST kunnen
we niet meer ombouwen. We
zullen dus met één stuk, in plaats
van de geplande twee stuks, in de
stoet lopen. Dat is spijtig, maar
we kunnen het de hulpdiensten
niet aandoen onze char te keu-
ren, terwijl ze een paar weken er-

voor nog op de scène van de
ramp stonden.» 
Op 11 maart moet de char doop-
klaar zijn. De Keutelkes hebben
dus nog twee drukke weken voor
de boeg. «Na onze dagtaak ver-
trekken we onmiddellijk naar
huis, waar we iets eten om ver-
volgens meteen aan de slag te

gaan. Wie dat kan, moet ook
maar een dagje verlof extra ne-
men om aan de wagen te wer-
ken.»
Organisator Halattraction steunt
De Keutelkes bij hun beslissing.
«De Keutelkes hebben zelf con-
tact met ons opgenomen na de
ramp. Het leek ons inderdaad

verstandig om hun char om te
bouwen, want heel wat mensen
zijn nog steeds geshockeerd na
de treinramp. En als hun praal-
wagen niet perfect is afgewerkt,
zal iedereen dat wel begrijpen,
denk ik», reageerde Bart Mary
van Halattraction op de beslis-
sing van De Keutelkes.

De leden van de carnavalgroep aan hun afgevoerde char. Foto Persin fo

Een 44-jarige man uit Machelen
is dinsdagavond om 18.45 uur
met zijn wagen achterop een stil-
staande auto op de Limburg Sti-
rumlaan gereden. Die wagen
werd op zijn beurt nog tegen een
voorligger geduwd. De veroorza-
ker van het ongeval bleek te veel
gedronken te hebben. Hij klaag-
de ook over pijn aan de hals. De
twee andere betrokkenen, af-
komstig uit Opwijk en Buggen-
hout, bleven ongedeerd. (JSD)

De gemeente Gooik gaat aircon-
ditioning plaatsen in de lokalen
van kinderkribbe Zonnetje in
Leerbeek. Tijdens de zomerperio-
de werd immers vastgesteld dat
het op sommige dagen nogal
warm was in de lokalen van de
kinderkribbe. «De mensen heb-
ben hun best gedaan om dit op al-
lerlei manieren op te lossen», zei
burgemeester Michel Doomst

(CD&V). «Het was echter niet ge-
makkelijk om de temperatuur op
een aanvaardbaar peil te bren-
gen. Wij hebben dan maar de be-
slissing genomen - aangezien het
hier toch gaat om een twintigtal
kleine kindjes - om binnenkort
airco te plaatsen.» De kostprijs
voor de installatie zal ongeveer
op 5.000 euro neerkomen.

(MCT)

Afgelopen woensdag werd tus-
sen middernacht en 4.30 uur in-
gebroken in een kapperszaak
aan de Terhulpensesteenweg in
Maleizen. De daders klommen
eerst over een hoge muur en bra-
ken vervolgens de achterdeur
open. Over de buit is niets be-
kend. (ABH)

Op het kruispunt Eizeringen reden twee wagens tegen elkaar. Een van
de wagens vertraagde aan een wegversmalling ter hoogte van de Ford-
garage. De tweede wagen had de vertraging te laat opgemerkt en knal-
de tegen de eerste auto. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Door het
ongeval was er wel verkeershinder op het drukke kruispunt van de
Ninoofse- en de Assesteenweg. (FKD)

Dieven braken tijdens de nacht
van dinsdag op woensdag binnen
in een woning in de Boterstraat.
De daders betraden de woning
langs de achterdeur. Ze gingen
aan de haal met een som geld en
een Citroën, nadat ze eerst de
sleutels hadden meegenomen.
Ook in een woning in de Affli-
gemstraat kregen de bewoners
ongenode gasten over de vloer.
De inbrekers konden wegkomen
met een Opel, elektronisch mate-
riaal en een kleine som geld. (CKD)

Een bestuurder moet een boete
van 550 euro betalen nadat hij vo-
rig jaar met 2,86 promille alcohol
in zijn bloed in de wegberm be-
landde. Ook moet hij een rijver-
bod van één maand respecteren.
De man kwam terug van een ver-
jaardagsfeestje, waar hij te diep in
het glas had gekeken. Zijn advo-
caat wees erop dat zijn cliënt al
genoeg was gestraft. «Mijn cliënt
heeft verschillende breuken op-
gelopen bij het ongeval en heeft
zich bovendien een nieuwe wa-
gen moeten aanschaffen», klonk
het. (JSD)

Toen de bewoners van een woning in de Bosstraat in Sint-Genesius-
Rode thuiskwamen van een vakantie, stelden ze vast dat er dieven
hadden binnengebroken. Over de buit is nog geen duidelijkheid. In
buurgemeente Linkebeek zijn er ook dieven aan het werk geweest.
Daar werden twee bromfietsen uit een tuin gestolen. (JSD)

Onbekenden hebben geprobeerd
om in te breken in een café aan de
Terhulpensesteenweg in Malei-
zen. De achterdeuren en ramen
werden beschadigd, maar de da-
ders raakten niet binnen. (ABH)

De aanwezigheid van Vlaams
minister Muyters (N-VA), met
de bevoegheid Werk in zijn por-
tefeuille, was zeker op zijn
plaats. In de twee distributie-
centra langs de Jozef Huy-
smanslaan in Lot zullen immers
op termijn 670 mensen aan de
slag kunnen. In een eerste fase
gaat het om 370 arbeidsplaat-
sen. «We kunnen alleen maar
tevreden zijn dat het bedrijf
Colruyt ook in tijden van crisis
blijft investeren en blijft banen
scheppen», zei Muyters. Ook
burgemeester Casaer was blij
met de extra werkgelegenheid.
Op dit moment zijn er 527 me-
dewerkers van Colruyt in
Groot-Beersel. Dat aantal wordt

nu dus verdubbeld.
De bouw van de twee distribu-
tiecentra, met een prijskaartje
van 54 miljoen euro, was vol-
gens zaakvoerder Jef Colruyt
zeker nodig. «Die twee stapel-
plaatsen in Lot - één voor voe-
ding en één voor non-food - zijn
nodig om een blijvende groei te
verzekeren. Volgend jaar komt
er ook nog een bij in Lessen», zei
Colruyt. «De keuze voor Lot lag
voor de hand. Onze winkels in
Halle en Gellingen zijn vlakbij,
net als de autosnelweg. We ho-
pen wel op een rechtstreekse
aansluiting met de Ring.»
Ook met het milieu wordt reke-
ning gehouden. «We plaatsen
ook 45.000 vierkante meter

zonnepanelen op het dak. Onze
gebouwen zijn ook zeer ener-
giezuinig en binnenkort ge-
bruiken we ook groene stroom

uit de verbranding van on-
bruikbare vetten», besluit Col-
ruyt.

(JSD)

In de Nieuwenbos kregen bewo-
ners van twee woningen onge-
wenst bezoek. Bij een ervan kon-
den de dieven de voordeur open-
duwen, maar toch slaagden ze er
niet in iets buit te maken. Even
verderop in de straat werd een
raam opengebroken, maar daar is
niet meteen duidelijk of er iets
verdween. In de Kievitenlaan sta-
len dieven een wagen. (CKD)

Het Vijverfestival, dat jaarlijks
doorgaat aan de vijver in het ge-
meentepark heeft zijn eerste
grote naam beet. Het gaat om Is-
bells, bekend van onder andere
‘As long as it takes’. De slogan-
wedstrijd voor het festival loopt
intussen nog tot 28 februari. Wie
de meest originele variatie be-
denkt van een slogan met het be-
roemde Eendje erin verwerkt,
wint een VIP-arrangement. Wie
zijn ideeën in groep instuurt, bij-
voorbeeld met de hele klas,
maakt ook kans op een
meet&greet met een van de ar-
tiesten. Mailen naar slogan@vij-
verfestival.be. (CKD)

Isbells op
Vijverfestival

Inbrekers

Minister Muyters opent nieuw distribut iecentrum Colruyt
Het nieuwe distrubutiecentrum van warenhuisgroep Colruyt in Lot
bij Beersel is gisteren officieel geopend. Die eer was weggelegd voor
Vlaams minister Muyters en burgemeester Hugo Casaer.

Casaer, Muyters en Colruyt op de opening. Foto Persin fo

Poging tot diefstal in café

Dieven breken in en stelen bromfietsen

In berm na feestje

Diefstallen in
woning

Verkeershinder na aanrijding tussen twee wagens

Diefstal in kapperszaak

Kinderkribbe Zonnet je krijgt 
aircondit ioning voor zomer

Lichtgewond bij
verkeersongeval

DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN

LOT

OVERIJSE

LINKEBEEK/SINT-GENESIUS-RODE

TOLLEMBEEK

TERNAT

LENNIK

OVERIJSE

GOOIK

ASSE/M ACHELEN

KRAAINEM

«SCHEPEN NOEMT CONFETTI 
VORM VAN SLUIKSTORTEN»

«Milieuschepen Elisabeth de
Foestraets-d’Ursel (Union) ver-
gelijkt de confetti na onze carna-
valsstoet met een vorm van
sluikstorten.» Dat zegt Kraai-
nems oppositieraadslid Luk Van
Biesen, tevens voorzitter van de
vzw Carnafolk, de vereniging die
jaarlijks de stoet organiseert.
Van Biesen reageert hiermee op
de opmerking van de schepen
over rondslingerend vuilnis na
de carnavalsstoet van het afgelo-
pen weekend. Ze kaartte dat tij-
dens de laatste zitting van de ge-
meenteraad aan.
Van Biesen: «De jaarlijkse dota-
tie van de gemeente ligt al 11 jaar
vast op achtduizend euro, terwijl
het hele gebeuren ongeveer

30.000 euro kost. Het is duidelijk
dat de schepen niet graag heeft
dat Franstaligen en Vlamingen
samen verbroederen tijdens een
feest dat openstaat voor ieder-
een. Ze was trouwens zelf niet
aanwezig.»
Elisabeth de Foestraets-d’Ursel
(Union) reageert: «Ik ben hele-
maal niet tegen carnaval in
Kraainem. Dat behoort nu één-
maal tot onze geschiedenis, het
is folklore. Als schepen van Mi-
lieu wil ik alleen dat onze straten
er netjes bijliggen. Ik heb louter
een opmerking gemaakt over
wat zwerfvuil langs het par-
cours. Het ging ook niet enkel
om confetti.»

(ABH)
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