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MERCHTEM
Het huurcontract van de fuifzaal
die de gemeente huurde aan de
Varkensmarkt in het centrum,
werd begin 2007 niet verlengd.
Sindsdien staat de fuifzaal leeg.
Nu geven Joris Vandenmeersche
(36) en Nathalie Van Riet (39) uit
Merchtem een nieuwe invulling
aan de fuifzaal. De nieuwe mega-
indoor-speeltuin heet ‘Kids
Dream’ en is meteen de grootste
in de regio. ‘Het is een indoor-
speeltuin van zes meter hoog ge-
worden, met glijbanen, een
trampoline, een rodelbaan met
sleeën en ballenbad’, zegt Joris
Vandenmeersche trots. ‘Er zijn
ook tweehonderd zitplaatsen om
feesten te organiseren, en we
hebben een dansvloer aangelegd
voor kinderfuiven. Volgens ons
is er vraag naar dit concept in de
regio, want we kregen al veel
aanvragen binnen. In Asse is een
grote speeltuin dichtgegaan, en
wij denken dat we hier een leem-
te kunnen invullen.’
‘Het grote voordeel is dat kinde-
ren hier ook bij slecht weer te-
recht kunnen’, vervolgt Vanden-
meersche. ‘We gaan ook kleine
snacks serveren zoals spaghetti
en croque-monsieur. Achteraan
beschikken we ook over een zeer
ruime parking die bereikbaar is

via het baantje naast de Hubo in
de Stoofstraat.’

Zwart plafond
Hebben jullie veel moeten ver-
anderen in de fuifzaal? Joris: ‘Er
zijn liters verf in de muren ge-
kropen, want die waren tot te-
gen het plafond zwart geschil-
derd. Alles is nu in het geel ge-
schilderd en de tussenbalken
hebben we een speels kleurtje
gegeven, op kindermaat. De fuif-
zaal is niet meer te herkennen.
We hebben ook de ingang gewij-
zigd en een grote glazen wand
geplaatst, zodat er veel lichtinval
is.’
Inmiddels heeft het Merchtemse
gemeentebestuur ook een alter-
natief gevonden voor de fuifzaal.
Burgemeester Eddie De Block
(Open VLD): ‘Elke aanvraag
wordt nu apart behandeld, per

locatie. Elke locatie wordt be-
zocht door de brandweer die
moet onderzoeken of de locatie
voldoende veilig is. Er moeten
voldoende brandblusapparaten
zijn en voldoende evacuatiewe-
gen. We geven maximaal vier
keer per jaar toelating voor een
fuif in de sporthal waar nu een

extra nooduitgang is.’
De eerstvolgende fuif is de ‘Bun-
ny Party’ op vrijdag 2 april. ‘De
vereniging die een fuif organi-
seert, krijgt een fuifcheque tus-
sen 200 en 2.000 euro afhanke-
lijk van de grootte van de fuif ’,
vervolgt de burgemeester. ‘Dat
systeem is een betere oplossing
dan een vaste fuifzaal. De lasten
worden gespreid, en ook kleine-
re fuiven zijn mogelijk. In die
grote fuifzaal was een kleine fuif
moeilijk te organiseren. Jeugd-
verenigingen kunnen nu ook in
kleinere locaties een fuif organi-
seren, maar het gemeentebe-
stuur moet elke aanvraag wel
goedkeuren.’

NIEUWE BESTEMMING VOOR LEEGSTAAND PAND IN CENTRUM

Fuifzaal wordt
kinderspeeltuin
De fuifzaal in het
centrum van Merchtem
is omgebouwd tot een
indoor-kinderspeeltuin
van 1.000 vierkante
meter. Uitbaters Joris
Vandenmeersche en
Nathalie Van Riet zijn
trots op het resultaat.
JORIS HERPOL

IN ASSE IS EEN GROTE
SPEELTUIN
DICHTGEGAAN, EN 
WIJ DENKEN DAT WE
HIER EEN LEEMTE
KUNNEN INVULLEN

Joris Vandenmeersche,
Uitbater 
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Joris Vandenmeersche: ‘Trots op de ‘Kids Dreams’ binnenspeeltuin en kinderfuifzaal. ©kms
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Opening ‘Kids Dream’ nu zaterdag
13 maart van 10 tot 19 uur aan de
Varkensmarkt 2 in Merchtem. 

Sinds 1 februari is voor de huur-
ders van de Inter-Vilvoordse
Maatschappij voor Huisvesting
een nieuw huishoudelijk regle-
mement van toepassing. Ge-
meenteraadslid Roland Van
Goethem (Vlaams Belang) heeft
zware bedenkingen bij dat re-
glement en interpelleerde de ge-
meenteraad. ‘Onder de noemer
‘leefbaarheid’ lezen we dat per
appartement maximum één
huisdier is toegelaten’, zegt hij.
‘Als dit reglement aan nieuwe
huurders wordt opgelegd, is dit
enigszins aanvaardbaar. Maar
nu wordt de maatregel ook op-
gelegd aan mensen die er al wo-
nen, zonder overgangsmaatre-
gel. Ik kan me voorstellen dat
dit voor een grootmoeder met
twee poezen een drama is. Die
vrouw moet dan een dier weg-
doen of laten inslapen.’
Volgens Van Goethem bevat het
reglement enkele ongerijmdhe-
den. ‘Ik kan begrijpen dat twee
speelse honden overlast veroor-
zaken’, argumenteert hij. ‘Maar
een hondje en een vis? Die zie ik
nu toch niet meteen speels rond
de tafel lopen.’
‘Wat me vooral opvalt in dat ar-
tikel is het volledig gebrek aan
menselijk inlevingsvermogen
van de opstellers’, besluit Van
Goethem.
Burgemeester Marc Van Asch
(CD&V), die ook voorzitter is
van de huisvestingsmaatschap-
pij, relativeert de impact van het
reglement. ‘Dit reglement is een
stok achter deur’, zegt Van
Asch. ‘De bewoners moeten
hun dieren niet wegdoen. We
gaan ook niet repressief opge-
treden. Alleen bij echte overlast,
als er bijvoorbeeld vijf honden
op één appartement wonen.’
(WTK)

Slechts één
dier per
sociale woning
VILVOORDE
De huurders van een sociaal
appartement in Vilvoorde mo-
gen niet meer dan één huisdier
houden. Dat zegt het nieuwe
reglement. 

De vzw ‘Solidariteit voor het Ge-
zin’ gaat een nieuw verpleeg- en
preventiehuis oprichten in Sint-
Jans-Molenbeek, in samenwer-
king met het integratiecentrum
Foyer. Hiervoor zal de vzw een
veertigtal nieuwe verplegers of
verzorgers aanwerven, onder-
meer van allochtone origine want
die bevolkingsgroep is momen-
teel ondervertegenwoordigd.
‘Dat is meer dan nodig, omdat we
momenteel met een groot tekort
aan verplegers kampen. We star-

ten nu een campagne om onder
meer allochtonen te overtuigen
om bij ons te komen werken. De
bedoeling is om verpleegkundige
verzorging aan te bieden op maat
van alle inwoners van Sint-Jans-
Molenbeek.’ 
Patiënten kunnen er terecht voor
verzorging zoals toiletzorg, in-
spuitingen en wondzorg, maar
ook complexe verpleegkundige
handelingen zoals de verzorging
van een poortcatheter. De kosten
van de thuisverpleging worden
geregeld via het derdebetalers-
systeem. Dit wil zeggen dat de
factuur voor thuisverpleging
rechtstreeks betaald wordt door
het ziekenfonds van de patiënt of
geregeld wordt via het OCMW. 
Indien de patiënt in orde is met de

mutualiteit of een akkoord heeft
met het OCMW betaalt hijzelf
niets. Jaarlijks wil de organisatie
300 à 400 patiënten in Sint-Jans-
Molenbeek bereiken. Solidariteit
voor het Gezin biedt geïntegreer-

de thuiszorg in Vlaanderen en
Brussel. Solidariteit voor het Ge-
zin telt meer dan 5.000 enthousi-
aste medewerkers, meer dan 900
geëngageerde vrijwilligers en
ruim 250 babysitters. (MMV)

Solidariteit voor het Gezin
werft 40 verplegers aan
SINT-JANS-MOLENBEEK
De vzw ‘Solidariteit voor het
Gezin’ gaat een nieuw verpleeg-
en preventiehuis oprichten. De
organisatie zoekt daarvoor 40
nieuwe verplegers.

De vzw gaat een nieuwe vestiging oprichten. ©mmv

BRUSSEL
440 gevallen van
fysiek geweld

De veiligheidsagenten van de
Brusselse vervoersmaatschappij
MIVB zijn in de loop van 2009 zo’n
440 keer tussengekomen voor fy-
siek geweld in de Brusselse tram-
en metrostations, bevestigt Brus-
selse minister van Vervoer Brigitte
Grouwels (CD&V). In 2008 moest
nog zo’n 500 keer worden geïnter-
venieerd bij incidenten. De meeste
incidenten gebeuren op volgende
plaatsen: Simonis, De Brouckère,
Zuidstation, Rogier en Louiza.
Daarnaast werden nog zo’n dui-
zend gevallen van graffiti geregis-
treerd. Om alles schoon te maken
moest liefst 750.000 euro vrijge-
maakt worden. Het blijft afwach-
ten of de dalende trend van inci-
denten met fysiek geweld zich in
2010 zal doorzetten in de stations
van de MIVB. (BDP)
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LAKEN
Al een hele tijd zijn leerlingen
van de Kunsthumaniora het
mikpunt van bedreigingen in en
rond het station Bockstael. ‘We
stellen vast dat er vooral ’s
avonds problemen zijn’, zegt Jur-
gen Wayenberg, directeur van de
Kunsthumaniora Brussel. ‘Dan
krijgen ze te maken met de hang-
jongeren die daar zitten te roken
en plezier te maken. Als die jon-
geren samentroepen, voelen on-
ze leerlingen zich onveilig. En dat
is niet helemaal onterecht. Ze
schelden onze leerlingen uit en
soms moeten onze leerlingen
hun gsm afgeven.’ 
Vier jaar geleden diende het
schoolbestuur nog een klacht in
omdat enkele leerlingen fysiek
aangepakt werden. ‘Gelukkig is
het fysiek geweld al een tijdje
achter de rug en blijft het vooral
beperkt tot verbaal geweld,
dankzij inspanningen van
NMBS, politie en MIVB’, zegt
Wayenberg. ‘Er werden onder
andere al camera’s geplaatst.
Toch merken we dat de proble-
men met hangjongeren weer be-
ginnen. Ik denk dat er dringend
extra maatregelen moeten ko-
men, zoals extra toezicht in het
metro- en treinstation.’ 

Ook Open VLD-volksvertegen-
woordigers Carla Dejonghe
(Brussels parlement) en Luk Van
Biesen (federaal parlement) plei-
ten voor meer maatregelen. ‘De
incidenten met hangjongeren in
en rond het trein- en metrostati-
on stapelen zich al enkele jaren
op’, zegt Van Biesen. ‘We mogen
dit niet toelaten. Het mag niet op-
nieuw zover komen dat een
school uit veiligheidsoverwegin-
gen verhuist. Het Bockstaelplein
geniet geen al te beste reputatie.’ 
Ook Carla Dejonghe vraagt
maatregelen. ‘We pleiten ervoor
dat de spoorwegpolitie haar pre-
ventieve patrouilles opvoert in
en rond het station. Daarnaast
vragen we een aantal verbeterin-
gen aan de infrastructuur en de

bewegwijzering om het veilig-
heidsgevoel en comfort van de
reiziger verbeteren. We denken
bijvoorbeeld aan een betere ver-
lichting en duidelijke signalisa-
tie. Dat vereist weinig financiële
middelen, maar betekent voor de
reizigers vaak wel een wereld
van verschil.’ 
Volgens Dejonghe wordt het sta-
tion en de lokettenruimte bin-
nenkort afgesloten na de laatste
trein. Carine Mercie van de
NMBS Holding zegt dat er inder-
daad plannen zijn om het station
af te sluiten. ‘Maar het wordt mo-
menteel bekeken door Infrabel
en het is zeker nog niet voor mor-
gen. Er komt geen verhoogde
waakzaamheid in het station,
omdat onze veiligheidsdiensten

dat niet nodig vinden.’ 
Ook de MIVB is niet van plan om
extra preventiemedewerkers in
het metrostation in te zetten.
‘Van 16 uur tot middernacht
worden er 150 preventiemede-
werkers ingezet op het hele
MIVB-net, ook in Bockstael’,
zegt An Van Hamme namens de
vervoersmaatschappij. Infrabel
onderzoekt wel of het mogelijk is
om het treinstation ’s avonds af te
sluiten wanneer de laatste trein
gepasseerd is. 

Het metrostation Bockstael heeft geen al te beste reputatie.
©Herman Ricour

Leerlingen van de
Kunsthumanoria in
Brussel worden
verbaal bedreigd in
het metro- en
treinstation Bockstael.
Directeur Jurgen
Wayenberg pleit voor
meer maatregelen.
MATTHIAS VANHEERENTALS

HANGJONGEREN BEDREIGEN LEERLINGEN AAN METROSTATION

School vraagt extra
veiligheidsmaatregelen

VOORAL ’S AVONDS 
ZIJN ER PROBLEMEN
Jurgen Wayenberg,
Kunsthumaniora Brussel
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ste team krijgt een mooie prijs.’
Van de 19 deelnemers komen er elf
teams uit Opwijk. Het broeder-
paar uit Vorselaar dat vorige editie
won, doet opnieuw mee maar ze
rijden niet meer samen. Voor het
eerst zijn er geen buitenlanders bij,
maar dat is louter toevallig. De
eindstreep ligt voor het café van
Pim in Brussegem. (EGO)

teel en we zullen ook eens in een
kasteel overnachten. Maar nog-
maals, het is geen snelheidsrace.
Op de eerste dag leggen we de
meeste kilometers af, zo vlug mo-
gelijk de zon tegemoet. Een hoofd-
prijs gaat naar wie het hoogst
scoort bij de opdrachten, maar ook
in een pokertombola is een dikke
prijs te winnen. Ook het origineel-

Het echtpaar Els en Rudi De Nil
uit Nijverseel zijn de enthousiaste
organisatoren van deze merk-
waardige meerdaagse tocht voor
(sport)auto’s. Hun eerste editie,
vier jaar geleden, draaide volledig
in de soep, maar toch zijn ze blij-
ven organiseren. 
‘Het eerste jaar kwamen we met
onze tocht op de proppen, tien da-
gen nadat de Gumball-race door
Duitsland was geraasd. Dat lokte
vele negatieve reacties uit’, doen
Els en Rudi hun verhaal. ‘Toen we

aan de Duitse grens kwamen, wer-
den sommigen onder ons van de
weg geplukt, anderen mochten
hun tocht verderzetten. We waren
gemakkelijk te herkennen aan de
stickers op onze voertuigen. We
werden tot aan de Poolse grens ge-
schaduwd door anonieme politie-
wagens en helikopters. Er werd
boetes uitgeschreven en één wa-
gen werd in beslag genomen, maar
uiteindelijk kregen we onze bolide
terug en werden de boetes kwijt-
gescholden toen duidelijk werd
dat we geen Gumball-racers wa-
ren en dat het dus niet onze bedoe-
ling was om alle verkeersregels

aan onze laars te lappen.’ 
‘Vanaf het tweede jaar hebben we
er een autozoektocht van gemaakt
met opdrachten. Ook de bepaling
dat we een gemiddelde snelheid
van 90 kilometer per uur nastreef-
den, hebben we laten varen. Want
als iemand een defect heeft, moet
hij na herstelling halsbrekende
toeren uithalen om dat gemiddel-
de te halen, merkte de politie op.’
De inschrijving voor de Bullet Run
over zo’n 3.600 kilometerwerd af-
gesloten met 19 deelnemers. ‘Maar
er kan eventueel nog een twintig-
ste wagen bij’, zegt Els. 
‘De Bullet Run gaat van 10 tot 15
mei voor het eerst over vijf dagen
en kost 790 euro. We overnachten
in viersterrenhotels met alles erop
en eraan en bij aankomst krijgen
de deelnemers champagne aange-
boden. We vertrekken in een kas-

Vierde Bullet Run leidt in vijf dagen
naar onbekende bestemming
OPWIJK
Een reeks BMW’s, twee Ferra-
ri’s, een Porsche en een Dodge
nemen in mei deel aan de vier-
de Bullet Run naar onbekende
bestemmingen. De chauffeurs
zijn liefhebbers van zon, zee,
sportwagens en avontuur. 

Deze deelnemers en de organisatoren zijn er alvast klaar voor. ©kms

VAN DE 19 DEELNEMERS
KOMEN ER 
ELF TEAMS UIT OPWIJK

TELEX

SCHAARBEEK In de Leuven-
sesteenweg werd maandag-
middag een illegaal aangetrof-
fen die rond 11.20 uur een
diefstal had gepleegd. Hij stal
pillen. De Roemeense vrouw
wordt eerstdaags gerepatri-
eerd. (BDP)
SINT-GILLIS De cipiers in de
gevangenis van Sint-Gillis
blijven voor onbepaalde tijd
verder staken. Dat beslisten
de bonden deze ochtend. Het
personeel wil geen loze belof-
ten en wil op papier een aan-
tal eisen ingewilligd zien.
(BDP)
SINT-JANS-MOLENBEEK De
politiezone West heeft in de
loop van februari 32 onmid-
dellijke inningen opgesteld
voor het niet-dragen van de
veiligheidsgordel. Bij contro-
les bleken vijf auto’s niet in
regel te zijn met de technische
controle en kregen een pv.
(BDP)
ASSE In het Veldeken werd
via een berging ingebroken in
een woning. De benedenver-
dieping werd doorzocht. In
een kastje in de gang werd de
reservesleutel van een Fiat
Punto gevonden. De dieven
gingen met de auto aan de
haal. (RDS)
ASSE Aan de spooroverweg
in de Mollemseweg werd
1.400 meter koperdraad gesto-
len. De dieven hadden ver-
schillende putten gegraven om
de draad door te knippen en
uit de grond te trekken. (RDS)
ZELLIK Op de Brusselsesteen-
weg werd ingebroken in een
appartement op de eerste
verdieping via de deur van
het balkon. Het appartement
wordt volledig doorzocht.
Geld en tabaktoebehoren
werden gestolen. (RDS)
WEMMEL Op de Steenweg op
Brussel is François V. (54) uit
Wemmel ten val gekomen met
zijn motor toen een auto een
uitwijkmanoeuvre maakte. De
motorfietser raakte lichtge-
wond aan het been. (JHW)
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