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MENSEN VAN BIJ ONS

STROMBEEK-BEVER

Sobere maaltijd voor Haïti
In de Sint-Jozefsschool in Strombeek kon je afgelopen zondag aan tafel
schuiven voor een sobere maaltijd ten voordele van Haïti. Er werd een
lekkere soep geserveerd. Als dessert was er een lekker stukje cake met
ananas, een typische vrucht uit Haïti. Meer dan honderd hongerigen kwa-
men opdagen. Achteraf kwamen twee sprekers die ooit werkzaam waren
in Haïti, getuigen. Haïtiaanse muziek zorgde voor de sfeer. De opbrengst
van de sobere maaltijd gaat naar de missionarissen Scheut, die noodhulp
verlenen in Haïti. Foto Lukas (ABH)

DIEGEM

Isa maakt viergeslacht compleet

Isa Imbrechts vervolledigt sinds haar geboorte op 13 maart een vierge-
slacht in haar familie. Trotse moeder is Ann Verlooy (29), hier op de foto
met grootmoeder Ingrid Janssens (51) en overgrootmoeder Lisette
Janssens (79). Foto De Beus (DDBZ)

VILVOORDE Vijftigjarige Lions Club in de bloemetjes gezet
De stad Vilvoorde heeft de Lions
Club gehuldigd naar aanleiding
van haar vijftigjarige bestaan. De
vereniging kreeg hiervoor een
stadserediploma cadeau. De huldi-
ging vond plaats in de feestzaal
van het stadhuis. Lions Club Vil-
voorde werd gesticht in 1959 en
telt momenteel 32 leden. De ser-
viceclub zet zich vaak in voor het
goede doel. Sinds de oprichting
werd al 487.171 euro ingezameld
voor allerhande projecten, waar-
onder Buitengewoon Lager On-
derwijs Klavertje Vier, BUSO, CAW
regio Vilvoorde, Mivavil, Homevil,
Cocon, Kerstvreugde voor ieder-
een, Make a wish en het Acade-
misch Ziekenhuis Jan Portaels.

Foto Lukas (ABH)

MELSBROEK

Kleuters schitteren tijdens musical
De kleuters van de vrije kleuterschool De Zandkorrel
in Melsbroek hebben afgelopen zaterdag het beste
van zichzelf gegeven tijdens de musical ‘Het Prinsesje
zonder lach’. Er werd geacteerd en gedanst dat het
een lieve lust was. De musical - die doorging in de turn-

zaal van de gemeentelijke basisschool Tilia - is een
driejaarlijkse traditie en wordt steeds zelf geschreven.
Ook dit jaar haalden de leerkrachten hun inspiratie
boven. Ouders en grootouders genoten met volle teu-
gen. Foto Lukas (ABH)

HOEILAART

Leerlingen stappen in teletijdmachine

De vrije Sint-Clemensschool in Hoeilaart heeft bij het
begin van de lente traditiegetrouw uitgepakt met haar
lentefeest. Dit jaar waren de kinderen van de lagere
school aan de beurt. Thema was ‘Flash’ en werd door
de leerlingen zelf gekozen. Zij stapten in een teletijd-
machine en kwamen zo in verschillende tijden terecht.

Dinoland en het oude Egypte waren slechts enkele van
de vele werelden waarin de kinderen verzeild raakten.
De leerlingen voerden toneeltjes op en verrasten ou-
ders en grootouders met leuke dansjes. Wie dat wou,
kon ook zelf teruggaan in de tijd en zich laten verkle-
den. Foto Lukas (ABH)

JETTE Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op

Het gemeentebestuur van Jette organiseerde samen met tal van vereni-
gingen een grootse opruimactie van zwerfvuil. Het initiatief werd voor-
afgegaan om 12 uur door een grote picknick. Het Laarbeekbos, de Scha-

penweg en de volkstuintjes werden tijdens de opruimactie onder handen
genomen. Heel wat vrijwilligers daagden op om de handen uit de mou-
wen te steken. Foto Lukas (HVDC)

ZEMST Lokale Open Vld-afdeling bezoekt federaal parlement
De Open Vld-afdeling van
Zemst bezocht afgelopen
weekend het federale parle-
ment onder leiding van Luk
Van Biesen. De groep bestond
uit een vijftigtal enthousiaste-
lingen die het parlement eens
van dichtbij wilde verkennen.
«Het opzet van dit bezoek was
om de burger wat dichter bij de
politiek te brengen», zegt Luk
Van Biesen. Ook voorzitter
William Lauwers was zeer te-
vreden: «Het is uniek om met
een grote groep dit parlement
te bezoeken. De duskundige
uitleg tijdens de rondleiding en
de leuke anekdotes van Luk
Van Biesen maakten de dag
compleet.» 
De dag werd afgesloten met
een lunch in het restaurant van
het federale parlement.

Foto DDBZ (DDBZ)

DIMITRI BERLANGER

Elke vrouw kan in eender welke
fase van haar leven en op eender
welke leeftijd mooi en aantrekke-
lijk zijn. Dat is het uitgangspunt
van Misses Globe Belgium. «We
zoeken ook dit jaar een intelli-
gente, onafhankelijke en sterke
vrouw die meer is dan alleen
maar de verpakking», klinkt het. 
Dit jaar dingen ook twee kandi-
dates uit Vilvoorde mee naar deze
titel. Monica Bermudez (40) is ge-
boren en getogen in Vilvoorde en
is van Spaanse afkomst. «Ik wil
bewijzen dat een vrouw op leef-
tijd kan stralen en dit mede dank-
zij haar levenservaringen», legt ze
uit. «Het is belangrijk om je goed
in je vel te voelen en te doen wat
je graag doet zonder jezelf daarbij
te vergelijken met anderen. Au-
thentiek zijn en mezelf blijven,
zijn zaken waar ik naar streef in
mijn leven. Daarnaast is deze ver-

kiezing voor mij nog eens een
kans om te genieten van de dans,
de defilés, de vele workshops die
we mogen volgen en het is na-
tuurlijk het moment om nieuwe
contacten te leggen. Natuurlijk
vind ik het ook heel leuk dat mijn
vriendin Daphne meedoet aan de
verkiezing. We hebben ons trou-
wens samen ingeschreven.»

Mooie verrassingen
«Een kroon op je hoofd, alle
schijnwerpers op je gericht,... Wie
droomt er niet van om mooi te
zijn?», vervolgt Daphne Krier
(32), die van Griekse origine is. «Ik
ben niet alleen een fiere mama,
maar ook een vrouw die van het
leven houdt en wil genieten van
elk moment. Het leven is soms
heel moeilijk, maar als je het een
kans geeft dan krijg je soms
mooie verrassingen. Door mijn
deelname aan deze verkiezing
heb ik één van mijn kinderdro-

men waargemaakt. Beter laat dan
nooit.» De vrouw die wint zal ons
land vertegenwoordigen tijdens
de internationale wedstrijd Mis-

ses Globe.
Stemmen voor de kandidaten uit
Vilvoorde kan via sms naar 3822
met boodschap: mgv 10 (voor

Monica) of mgv 02 (voor Daphne)
of via de poll van www.missi-
tems.be (misses Globe Vlaams-
Brabant).

De chirojongens gingen afgelo-
pen weekend de Humbeekse
straten af om alle Humbekenaren
te voorzien van lekkere Jonagold-
appels. In de late namiddag was
heel de voorraad uitverkocht. Er
werd liefst 1 ton en 150 kilogram
appels verkocht in minder dan
vier uur tijd. De Chirojongens kij-
ken nu al uit naar het volgende
evenement: het jaarlijkse Chiro-
restaurant op 1 en 2 mei. (DBS)

In de Sint-Pieterskerk in Jette
werd tijdens de eucharistievie-
ring de opbrengst van de ver-
koop van bloemstukjes ten
voordele van Haiti overhandigd
aan zusters die op het getroffen
eiland werken. 

De cheque van 10.000 euro werd
overhandigd aan de twee zusters
die de congregatie van de Doch-
ters van Maria - Paridaens verte-
genwoordigden. Pastoor Dirk
Vannetelbosch en de organisato-
ren van de bloemstukken-ver-
koop wilden dat de opbrengst
rechtstreeks gegeven werd aan
een congregatie van zusters of
broeders die actief zijn in Haiti.
De zusters verschaffen al jaren
onderwijs op het eiland. Zij heb-
ben er doorheen de jaren ver-
schillende lagere, middelbare en
hogere scholen opgericht. 

Prostitutie
Voor een volgelopen kerk had
zuster Christine het over de mi-
serabele toestand waarin vele
Haitianen momenteel moeten
overleven. «Wij zijn dan ook

enorm blij met deze cheque. Dit
zal ons in staat stellen om ver-
schillende scholen op korte ter-
mijn terug op te starten. Hier-

door vermijden we dat vele jon-
geren in bendes of in de prosti-
tutie terechtkomen», aldus zus-
ter Christine. (HVDC)

Mandolineclub Divertimando
brengt samen met de groep Zak-
doek een uniek concert op za-
terdag 27 maart. Binnen het
Vlaamse muzikale leven van
harmonies, fanfares en zangko-
ren is een mandoline-orkest een
opvallend en unieke verschij-
ning, zeker in de Vilvoordse re-

gio. ‘Divertimento’ is een Itali-
aanse muziekterm die staat
voor ontspanningsmuziek en
‘mando’ is afgeleid van het
hoofdinstrument van het or-
kest: de Napolitaanse mandoli-
ne. Diveritmando laat de mu-
ziek weerklinken met mandoli-
nes, mandola’s, gitaren, cello,

klokkenspel. De leden van Zak-
doek begonnen in hetzelfde jaar
als Divertimando en ook hun
roots liggen in Vilvoorde. Het
wordt dus een uniek concert op
zaterdag 27 maart om 20 uur in
zaal De Kring in Houtem. De toe-
gang bedraagt 10 euro. De deu-
ren openen om 19.30 uur. (DBS)

Het Hoeilaartse dorpsrestaurant
opent morgen opnieuw de deu-
ren. Vanaf 11.30 uur kan je terecht
in zaal Lindenhof voor een heer-
lijke maaltijd voor slechts 8 euro.
Op het menu staan visvelouté,
vogelnestje met gegratineerde
bloemkool en aardappelkroket-
ten en een paasdessert. Het
dorpsrestaurant is een organisa-
tie van de gemeente en het
OCMW, met de steun van de pro-
vincie Vlaams-Brabant, en is mo-
gelijk dankzij de inzet van vele
vrijwilligers.
Inschrijven is verplicht en kan bij
het Sociaal Huis via 02/658.28.68
of sociaalhuis@hoeilaart.be (ABH)

De gemeente Machelen heeft
een e-mailadres en een gratis te-
lefoonnummer ter beschikking
gesteld voor inwoners die iets
willen melden over voetpaden,
wegdek, openbare verlichting,
vuilnis of rioleringen.
Je kan contact opnemen met de
gemeente via meldpunt@ma-
chelen.be of door te bellen naar
0800/21.830. (DDBZ)

‘Les Amis de Louis’ zijn op vrijdag
2 april te gast in het Gemeen-
schapscentrum Papeblok in Ter-
vuren. ‘Les Amis de Louis’ is een
formatie met drie zangeressen,
twee blazers en ritmesectie. Zij
interpreteren op een energieke
en eigenzinnige manier de swing
en de jazz van de jaren 1930 tot
1950. Ook Latijnse muziek en
Franse chansons passeren tijdens
hun concert de revue. De voor-
stelling start om 20.30 uur. Kaar-
ten kosten 14 euro aan de kassa
en 12 euro in voorverkoop. Voor
reservaties kan je terecht bij de
steundienst op het nummer
02/769.90.92 of via steun-
dienst@tervuren.be. (DDBZ)

Inwoners van Grimbergen kun-
nen meedenken over en meewer-
ken aan het toekomstig cultuur-
beleid in hun gemeente. Grimber-
gen heeft er zich bij de Vlaamse
Gemeenschap namelijk toe ver-
bonden om een cultuurbeleids-
plan op te maken dat de leidraad
moet vormen voor het cultuurbe-
leid in Grimbergen van 2011 tot
2013. Zo kan de gemeente vanaf
2011 subsidies krijgen: 50.000
euro voor de loon- en werkings-
kosten van een cultuurbeleids-
coördinator en 1 euro per inwoner

voor de uitvoering van culturele
projecten. Er werd een vijftien-
koppige stuurgroep samengesteld
die meedenkt over de inhoud van
het cultuurbeleidsplan. Wie zijn
of haar mening kwijt wil over cul-
tuur in Grimbergen kan alle docu-
menten opvragen in de Gemeen-
tewinkel in de Prinsenstraat 22 of
via 02/260.12.90. Een digitale ver-
sie is verkrijgbaar via
dirk.spaens@grimbergen.be.
Meer info is terug te vinden op
www.grimbergen.be onder cul-
tuur - cultuurbeleidsplan. (DBS)
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Les Amis de Louis
in Papeblok

Meldpunt klachten

Dorpsrestaurant 
in Lindenhof

Divertimando en Zakdoek brengen uniek concert

Mandolineclub Divertimando in actie op het podium. Foto Lukas

Bloemstukjes voor Haïti leveren 10.000 euro op

De zusters nemen de cheque in ontvangst. Foto Lukas

Chiro verkoopt 
ton appels

VRIENDINNEN ZITTEN IN FINALE MISSES GLOBE BELGIUM

«Kinderdroom waargemaakt»
Monica Bermudez (40) en Daphne Krier (32) uit
Vilvoorde nemen deel aan Misses Globe Belgium,
de zoektocht naar de mooiste ‘mevrouw’ van het
land. Op 3 april staan zij alvast in de finale van
de Misses Globe Vlaams-Brabant verkiezing in
de Stadsschouwburg in Leuven.

De vriendinnen Daphne (links) en Monica kijken al uit naar de verkiezing. Foto Lukas
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Monoloog 
‘Katanga Diane’
In gemeenschapscentrum De Cor-
ren in Steenokkerzeel kon je
maandagavond naar de mono-
loog ‘Katanga Diane’ gaan kijken.
Dat is de nieuwste productie van
regisseur en Steenokkerzeelnaar
Hugo Meert. Katanga Diane ver-
telt het verhaal van een wees-
meisje dat door toedoen van haar
oom in een Brussels bordeel te-
rechtkomt. Ze slaat er een klant
aan de haak en trouwt ermee. Uit-
eindelijk komt de vrouw in een
psychiatrische instelling terecht
waar ze haar verhaal doet. 
Kristel Vinea neemt de rol van ‘Ka-
tanga Diane’ voor haar rekening.
Joseph Sango zorgt voor de per-
cussie. Hugo Meert is voorzitter
van de vzw Initiatief. Meer info is
terug te vinden op www.vzwiniti-
atief.be. (ABH)

ZAVENTEM
Start met sporten
De sportdienst van Zaventem or-
ganiseert vanaf april opnieuw en-
kele ‘start 2 sessies’. Zo kan je van-
af 1 april deelnemen aan ‘start 2
run’. ‘Start 2 Swim’ start op 24 april
en op 19 of 22 april kan je starten
met ‘Start 2 aquagym’. (DDBZ)

HOEILAART

Paddentrek is volop aan de gang
Het Agentschap voor Natuur en
Bos nam afgelopen weekend een
spectaculaire amfibieëntrek waar
aan de Duboislaan in Hoeilaart en
in Sint-Genesius-Rode. Sinds fe-
bruari staan op twee plaatsen
schermen en emmers opgesteld
om de dieren op te vangen en zo
veilig de straat over te helpen. 787
padden bereikten al veilig de
overkant. Daarnaast werden er

ook nog zestig bruine kikkers en
acht salamanders waargenomen.
95 amfibieën werden rechts-
treeks van de straat geplukt. Jam-
mer genoeg telde men ook 180
verkeersslachtoffers. «Deze cijfers
geven aan dat er maatregelen ge-
nomen moeten worden», zegt re-
giobeheerder Patrick Huvenne
van ANB. «Ik denk dan aan pad-
dentunnels of ecoducten » (ABH)

BRUSSEL

79 nieuwe Brusselse
scholen tegen 2015
De komende vijf jaar moeten in
het Brussels gewest minstens 79
scholen bijgebouwd worden als
gevolg van de verwachte bevol-
kingstoename. Dat blijkt uit een
studie die Brussels minister-pre-
sident Charles Picqué (PS) dins-
dag heeft voorgesteld.

In het kleuteronderwijs wordt
tussen 2010 en 2015 een toename
van 7.265 kleuters verwacht en
moeten er over vijf jaar minstens
34 kleuterscholen bijkomen. In
het lager onderwijs komen er
10.983 leerlingen bij en moeten er
39 scholen gebouwd worden.
Vooral in Schaarbeek, Sint-Jans-
Molenbeek, Brussel-Stad en An-
derlecht wordt er een sterke toe-
name van de schoolpopulatie ver-
wacht in het kleuter- en lager on-
derwijs. Het toenemend aantal
geboorten in het gewest dringt
maar later door tot het secundair
onderwijs waar de stijging kleiner
is tussen nu en 2015. Toch moeten

er nog zes middelbare scholen bij-
gebouwd worden voor 4702 extra
leerlingen. 
De cijfers slaan op alle netten en
alle inrichtende machten: Vlaam-
se en Franse Gemeenschap, de ge-
meenten en het vrij onderwijs uit-
gezonderd de privé-scholen en in-
ternationale scholen. De studie
werd uitgevoerd door het Brussels
Instituut voor Statistiek en Analy-
se (BISA). 
«De Brusselse scholen zitten van-
daag al overvol in meerdere ge-
meenten. Te veel leerlingen in te
weinig lokalen. We moeten een
‘Marshallplan’ voor het onderwijs
ontwikkelen. Na de paasvakantie
organiseer ik hierover overleg met
de bevoegde Gemeenschapsmi-
nisters», verduidelijkt minister-
president Picqué. Opvallend is dat
zestien procent van de Brusselse
schooljeugd buiten het gewest
woont. Drie procent komt uit
Wallonië en dertien procent komt
uit Vlaanderen. (HR)
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