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VROUWENBOND WIL BOYCOT STROOMVRETENDE DROOGKAST
Foto iStock

De vrouwenbond KVLV trekt ten strijde tegen de droogkast.
«Droogtrommels zijn dure energievreters die ook nog ’s je kleren
sneller verslijten.» De bond roept huismoeders en huisvaders aller
landen op de was gewoon weer aan de wasdraad te hangen.
Au naturel, in de wind. Geen makkelijke missie, want droogtrommels

«Hang de was weer aan de draad»
KATRIEN DE MEYER
Komend weekeinde zullen rijen
onderbroeken wapperen aan
kerktorens, op dorpspleinen en
zelfs aan molenwieken. Op 130
lokaties in Vlaanderen voert de
KVLV actie tegen de droogtrommel. Voorzitster Carla Durlet:
«We vragen twee keer na te denken voor je energie en grondstoffen verkwanselt. En geld weggooit.» Na de boiler is de droogkast dé grootste stroomverslinder in huis. Test-Aankoop becijferde dat hij 93 euro per jaar kost
aan elektriciteit, bij een gemiddeld gebruik. Ter vergelijking:
voor 52 euro werkt een diepvries
van 200 liter een heel jaar lang.
Vier keer per week de wasmachine
laten draaien kost jaarlijks
21euro, naar een grote lcd-televisie kijken — 20 uur per week —
41 euro.

19% — op een appartement. Wat
moeten mensen zonder garage,
zolder of kelder? De vrouwenbond: «Desnoods een droogrekje
in de living. Nat wasgoed is goed
voor de luchtvochtigheid in huis.
Moderne isolatie maakt onze
binnenlucht te droog met luchtwegaandoeningen tot gevolg.
Plus: je huis ruikt fris. Je hebt
geen ‘huisparfums’ meer nodig.
Natuurlijk drogen is ook veel be-

MANNEN
BESTUDEREN
ZONNEPANELEN
EN WINDMOLENS.
WIJ ZOEKEN
NAAR KLEINE,
DAGELIJKSE
BESPARINGEN
Carla Duret

Katoen
«Onze actie is waarschijnlijk typisch vrouwelijk», zegt de voorzitster, «mannen bestuderen
zonnepanelen en windmolens.
Wij zoeken naar kleine, dagelijkse besparingen. Als onze 110.000
leden voortaan de was uithangen, máákt dat een ecologisch
verschil.» Als je dan toch de droger gebruikt, dan beter geen katoenen T-shirts. Katoen droog
krijgen, kost 40% meer dan synthetische stoffen. Vijf kilo katoen
strijkdroog krijgen, kost 0,50 tot
0,65 euro, het kastdroog krijgen
zelfs 0,70 tot 0,90 euro.
8,5 miljoen Belgen wonen in een
huis, een kleine twee miljoen —

ter voor het textiel. Toegegeven,
windgedroogd wasgoed ìs ruwer. Maar dat scrubt de huid.»De
voorzitster geeft toe dat ze af en
toe zélf de droogkast gebruikt.
«Soms kan je niet anders. We
schieten daar niemand voor af,
hé?» En er is nog een argument.
Volgens Weight Watchers staat
het ophangen van vijf wasmanden per week gelijk aan één uur
fitness.
Moeilijkst te bekeren zal de oudere garde zijn. Volgens een
OIVO-studie zijn 65-plussers de
trouwste droogtrommel-aanhangers. Eigenaardig genoeg be-

Kerk wordt kleuterschool
wegens plaatsgebrek
In het West-Vlaamse Rugge bij
Avelgem zijn werken gestart
om een leegstaande kerk om te
vormen tot een nieuwe kleuterschool. Een noodzaak omdat de
huidige vlakbij gelegen school,
waar 54 kleuters les volgen, met
plaatsgebrek kampt en in verval
is. Het idee om de kerk een nieuwe toekomst te geven, dateert
van begin 2006, toen de directie
van de huidige school een
verbod kreeg om kleuters te

laten eten in de klasjes. De
deken reageerde meteen door
de kerk te laten gebruiken als
eet- en turnzaal en er een
keuken in te richten. Kort
daarna werd een ontwerp
opgemaakt om het huis van
God definitief om te laten bouwen tot school. Het Katholiek
Onderwijs kocht de kerk aan en
na de administratieve rompslomp gaf de Vlaamse overheid
groen licht. (LPS)

zitten gezinnen met kleine kinderen en dus het meeste wasgoed,
het minst aantal droogkasten.
Slechts 20%. Maar jonge gezinnen
die er wél een hebben, gebruiken
hem het vaakst: 4,7 keer per week.
Algemeen heeft 60% van de Belgische gezinnen een droogkast en
57% van de alleenstaanden.

4 op 10 surft privé
op het werk
40% van de werknemers surft
regelmatig tijdens de werkuren
voor privédoeleinden. Ze gebruiken het internet voor hun administratie (49%), voor internetbanking (25%) en voor sociale media
(21%). In één bedrijf op de tien
neemt dat privégebruik problematische vormen aan. Dat blijkt
uit een enquête van Tempo-Team
bij 304 werknemers en 154 personeelsdirecteurs. «De werkgever
kan best duidelijke internetrichtlijnen opstellen», zegt Didier
Christiaens van Tempo-Team. Bij
62% van de bedrijven zijn al zulke
afspraken gemaakt. Bij 33% wordt
het gebruik van internet gecontroleerd en beperkt. (KCL)

Advertentie

KVLV-voorzitster Carla Durlet: «Windgedroogd wasgoed gaat langer mee.» Foto PN

DEDECKER VEROORDEELD VOOR DOPINGINSINUATIES
Het Gentse hof van beroep heeft gisterenmiddag
senator Jean-Marie Dedecker veroordeeld voor
verdachtmakingen aan het adres van toprenners.
In 2006 vertelde Dedecker op tv dat hij te weten
gekomen was dat drie Belgische toprenners een
dopingkuur in Italië hadden gevolgd. Dedecker

noemde geen namen maar toch vond Quickstepmanager Patrick Lefèvere dat Dedecker impliciet
naar Tom Boonen verwees. De rechters in eerste
aanleg en nu in beroep geven Lefèvere gelijk. De
schadeclaim van 25.000 euro werd wel herleid tot
1 symbolische euro.

«Zuid-Koreaans schip getorpedeerd
door Noord-Koreaanse duikboot»
Het Zuid-Koreaanse leger stelt buurland Noord-Korea verantwoordelijk voor het zinken van een oorlogsschip eind vorige
maand. De 1.200 zware Cheoanan verging toen in de Gele Zee, wat
46 bemanningsleden het leven kostte. Volgens het persagentschap
Yonhap stelt de legerleiding in een rapport aan de Zuid-Koreaanse
regering dat het vaartuig werd getroffen door een torpedo afkomstig van een Noord-Koreaanse duikboot. Maar het ministerie van
Defensie in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel gaf nog geen
commentaar.

KENO

Trekking vandonderdag 22 april

Winnende nummers
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Winnende nummers
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(Onder voorbehoud)

n vlakbij de
denis studere
ie
ch
je als
es
tg
ns
Ku
eurs? Waar
agse kunstb
da
en
ed
t
h
ch
te
zi
groots
arlijks over
t ook een ja
n
de
u
st
st
ie
je het be e
econom
naars waarin
te
ns
ku
de
r je
krijgt van
Brussel, waa
kan enkel in
at
D
?
rt
de
ee
n
st
aa
inve
Studeer
wat je leert.
t
ef
le
be
n
e.
metee
. Studeer liv
siteit Brussel
Vrije Univer

AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

2.000 TOT 3.000 BETOGERS TREKKEN VREEDZAAM DOOR CENTRUM

«Stem splitsing B-H-V nu»

VILVOORDE

Burgemeester Eddy Willems
heeft geheel onverwacht aan zijn
partij CD&V laten weten dat hij
omwille van persoonlijke redenen na nagenoeg zeven jaar burgemeesterschap zijn mandaat
wenst neer te leggen.

INFODAG
zaterdag 24 april
› studeerlive.be
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Marleen Mertens
nieuwe burgemeester

Marleen Mertens. Foto Marc Baert

Flauwekul
Tante Kaat, groot voorstander van
de droogtrommel, vindt de KVLVactie maar flauwekul. «Zonder
droogkast heb je wasverzachter
en een strijkijzer nodig. Hoe ecologisch is dat? Kleren die sneller
slijten? Onzin. Ik hou van heerlijk
zachte handdoeken en lakens die
je niet hoeft te strijken.» Sien De
Clerck van het vtm-programma
‘Schoon en Meedogenloos’ is wél
groot voorstander van au naturel
drogen. «Ik doe het nu één jaar,
om mijn energiefactuur te kelderen en met succes. Ik kocht een
degelijk droogrek van 100 euro,
maar dat haal ik er meteen uit. Op
een appartement zou ik wél de
droogkast gebruiken. Een wasrek
met witte onderbroeken in de living: verschrikkelijk.» Geert
Flipts van het Vlaams Energie
Agentschap heeft nog één goede
raad voor hardnekkige droogkast-fans: «Koop dan een goede
wasmachine, die je wasgoed op
1.400 toeren per minuut kan
zwieren. Dan heeft de droogkast
maar de helft van de tijd nodig,
vergeleken met een wasmachine
van 1.000 toeren. Nee, dan verplaats je het probleem niet. Wasmachines verbruiken veel minder dan droogkasten.»

De Ring
GRIMBERGEN

zijn in ons land een vaste waarde: 60% van de gezinnen heeft
er eentje die gemiddeld 3,7 keer per week zwiert.
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CD&V voorzitter Karl Verdickt
heeft na overleg met de uittredende burgemeester en de CD&V
mandatarissen Marleen Mertens,
huidig schepen van welzijn, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking, voorgedragen als nieuwe burgemeester. Niet alleen had
zij binnen de kartellijst CD&V/NVA de tweede meeste voorkeurstemmen, maar zij heeft vooral in
de loop van haar 27-jarige politieke carrière (21 jaar als gemeenteraadslid waarvan 7 jaren
als schepen en 6 jaar als OCMWraadslid) heel wat ervaring en
kennis opgedaan. Haar aanstelling tot burgemeester van Grimbergen is dan ook een logisch vervolg. Tegelijkertijd is het ook een
primeur: zij wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Grimbergen. «Hoewel er de voorbije jaren heel wat gerealiseerd werd,
zal onze nieuwe burgemeester de
komende jaren toch heel wat
knopen moeten doorhakken. Met
haar ervaring als personeelsdirecteur in de privé-sector heeft ze
bewezen dat zij daartoe in staat
is», aldus de CD&V voorzitter.
Het afscheid van Willems als burgemeester betekent niet dat hij
definitief stopt met de actieve politiek. Willems zal in het college
blijven zetelen waar hij de bevoegdheden van huidig schepen
Mertens overneemt. (DBS)

Door de straten van
Vilvoorde-centrum
trok gisterenavond een
grote groep betogers
die de onvoorwaardelijke splitsing van
Brussel-Halle-Vilvoorde eisten. De optocht kwam er na een
bewogen dag in de nationale politiek. De organisatoren schatten
het aantal deelnemers
op zowat 3.500, de politie hield het op een
dikke 2.000. Er waren
geen incidenten.
DIMITRI BERLANGER
Vooraan de bonte stoet die aan
het Tyndaleplein vertrok liepen
de burgemeesters en mandatarissen van de randgemeenten die
al langer de splitsing van de kieskring eisen. Onder meer Jozef De
Borger (Londerzeel), Marc Van
Asch (Vilvoorde), Bart Coopman
(Zemst) en Dirk Brankaer (Overijse), allen CD&V, waren van de
partij. Vanwege Open Vld waren
Willy De Waele (Lennik), Tim
Vandenput (Hoeilaart) en parlementslid Luk Van Biesen van de
partij. Ook nationale politici als
Bart De Wever, Filip De Winter en
Jean-Marie Dedecker waren van
de partij. In de betoging die werd
georganiseerd door de zogenaamde ‘Werkgroep B-H-V’ stap-

De burgemeesters van de randgemeenten liepen op kop. Foto Marc Baert
ten verder ook onder meer groeperingen als Voorpost, NSV en
TAK mee. «De Vlamingen zijn het
enige volk ter wereld dat afstand
gedaan heeft van zijn numerieke
meerderheid om de voorrechten
van de Franstaligen te waarborgen en het terugschroeven ervan,zonder hun instemming,
mogelijk te maken», sprak Willy
De Waele.«Franstaligen in Vlaanderen moeten zich aanpassen,
niet de Vlamingen. Aanvaard
Vlaanderen zoals Vlaanderen u
aanvaardde», gaf hij nog mee als
boodschap.
Tijdens de betoging, die vrij rustig
verliep, werden leuzen gescandeerd als ‘Merci Maingain’, ‘Cyaankali of het FDF’, Verder verliep
alles heel gemoedelijk bijna in de
sfeer van een Vlaams volksfeest.

MACHELEN

Gemeente koestert
bedreigde planten
en dieren
Machelen-Diegem neemt deel
aan ‘Je hebt meer buren dan je
denkt’, een initiatief van de provincie. Met deze campagne, die
vier jaar zal lopen, wil het gemeentebestuur zijn burgers
voorlichten over biodiversiteit en
bedreigde dier- en plantensoorten koesteren. Voor Machelen en
Diegem zijn dat de anemonenbekerzwam, de beemdkroon, het
geel walstro, de gewone dwergvleermuis, de graslathyrus, de
huismus, de ligusterstipspanner,
de ruige leeuwentand en de veldleeuwerik. Voor deze ‘koesterburen’ zullen tijdens de campagne
specifieke acties opgezet worden,
in samenwerking met bewoners,
verenigingen en scholen. (DDBZ)

BRUSSEL

Illegale gokruimte
opgerold
De politie heeft op de Zuidlaan in
Brussel een illegale gokruimte
opgerold. Gisteravond vielen
speurders en leden van de Kansspelencommissie binnen in het
lokaal, waar zes personen bezig
waren met een kaartspel. Een
geldsom van 3.000 euro en speelmateriaal werden in beslag genomen. Een aanwezige werkte in
het zwart, een andere had een
verboden wapen op zak. De zes
personen verblijven illegaal in
het land en zijn ter beschikking
gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Het pand waar de
gokspelen plaatsvonden, is door
de politie verzegeld. (CVH)

De optocht had soms iets weg van een Vlaams feest. Foto Marc Baert

dries van noten

«Wij zeggen ‘genoeg’», zegt voorzitter Guido Moons van de Werkgroep B-H-V. «Men moet zich in
Vlaanderen meer en meer durven bezinnen over het feit dat een
communautair dossier zoals B-HV niet enkel gaat over een louter
taalprobleem maar ook en vooral
een dossier is, dat een loodzware
hypotheek legt op de toekomst
van vele jonge en minder jonge
gezinnen in Vlaams Brabant.»

Flamingante pastoor
Opgemerkte deelnemer aan de
optocht was Jos Verstraeten (69),
de flamingante pastoor uit Tervuren. «Ik ben nu gepensioneerd
maar ik doe nog dopen en begrafenissen in Vossem en ook in Wezembeek-Oppem spring ik nog af
en toe in», zegt hij. Zijn uitgesproken Vlaamse houding werd hem
in het verleden niet in dank afgenomen. «In de kerk mag je alles
zijn, zelfs pedofiel, maar vooral
geen Vlaming», lacht hij. «Ik vind
het maar normaal dat ik hier ben.
Ik had vandaag even hoop dat er
ging gestemd worden zonder
toegevingen maar dan is Dewael
naar het paleis gegaan en was het
om zeep. Ik vind dat wij vanavond

Jos Verstraeten. Foto Marc Baert
met ons allen een sterk signaal
geven. De opkomst is buiten verwachting als je weet dat deze betoging hals over kop werd georganiseerd.» «Wij schatten dat er
ongeveer 3.000 mensen zijn komen opdagen», zegt organisator
Bart De Valck. «Dat is een groot
succes want het was toch even afwachten na de politieke gebeur-

tenissen van vandaag.» Korpschef Frits Coenen van de politiezone VIMA hield het op een dikke
2.000 betogers. De betoging verliep zonder opstootjes. Achteraf
raakte de sfeer een beetje verhit
omdat groepjes allochtone jongeren zich onder de betogers
mengden maar het kwam niet tot
incidenten.

méér bed
voor minder.

VERKOOP STOFFEN & KLEDING
VORIGE SEIZOENEN

vrijdag 23 april
van 13 uur tot 18 uur

zaterdag 24 april
zondag 25 april
van 10 uur tot 17 uur
Godefriduskaai, 36 2000 Antwerpen

Talrijke promoties op slaapcomfort, boxsprings en toebehoren

vanaf 2 april.

Zaventemsesteenweg 154-160, 1831 Diegem
Tel. 02 720 49 20 - fax: 02 725 00 91
info@reno.be - www.reno-interieur.be
Openingsuren:
Maandag t.e.m. zaterdag: van 10u tot 18u30 - Zondag: van 13u30 tot 18u.
Donderdag gesloten.
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