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Maak kans op 1 van de 4 
handdoekensets van Santens!
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XTRA MAGAZINE VAN

WEDSTRIJDMAAK KANS OP EEN SET ZACHTE HANDDOEKENKIJK OP P. 50

Nieuwe luxemerken 
van eigen bodem

Foodpairing 
met koffie:
verras jezelf

Grote zomertrend:
zand, goud en kaki

Lente & zomer 2011

UIT UW STREEK
Tijdloze jurkjes van Natacha Cadonici

MODE
AGENDA
Venetiaanse en Vlaamse 
schilders in BOZAR

LONDERZEEL

MENSEN VAN BIJ ONS
Londerzeelse Dunkers op weg naar titel

De benjamins van basketbalploeg ‘de Londerzeelse
Dunkers’ hebben zaterdag een grote stap gezet rich-
ting kampioenschapstitel. Zij wonnen immers in een

spannend duel, met als inzet de eerste plaats, van de
Merchtem Eagles. In een sportief duel werd het 58-46.

Foto Lukas (DBS)

VILVOORDE

Willy en Magdalena 
vieren gouden bruiloft
Willy Beernaert (68) en Magdale-
na Van Saene (68) stapten vijftig
jaar geleden in het huwelijksboot-
je in Pamel. Afgelopen weekend
werden ze door de stad Vilvoorde
gehuldigd voor hun vijftigste hu-
welijksverjaardag. Beiden hebben

27 jaar lang bij Renault gewerkt,
waardoor ze ook naar Vilvoorde
verhuisden. Momenteel zijn Willy
en Magdalena lid van een schiet-
club in Machelen. Ze hebben sa-
men één zoon en één kleinzoon.

Foto Nijs (RDK)

MACHELEN

François en Helena 
vijftig jaar getrouwd
François Vanderauwera (76) en
Helena Dierickx (72) hebben afge-
lopen weekend hun vijftigste hu-
welijksverjaardag in het gemeen-
tehuis van Machelen gevierd.
François en Helena trouwden op 13
februari 1961 in Vilvoorde en kre-
gen nadien drie kinderen. Onder-
tussen zijn ze ook al de grootou-
ders van drie kleinkinderen. Sinds
oktober 1999 woont het koppel in

Machelen.
François was in zijn beroepsleven
ploegbaas bij de dienst Openbare
Werken en Gebouwen van de ge-
meente Machelen. Helena was
poetsvrouw en conciërge in het ge-
meentelijk kinderdagverblijf. Het
koppel verblijft tegenwoordig
graag aan zee en speelt graag met
de kaarten. Foto Nijs (RDK)

PERK

Buren schenken 2.200 euro aan slachtoffers woningbrand
Tijdens de benefietbarbecue in
café Boekt voor Björn Lebeck en
Stefanie Boschman, wiens huis in
december afbrandde, kreeg het
koppel een cheque van 2.200 euro
overhandigd. Die som konden de

buren verzamelen door verschil-
lende acties op poten te zetten.
De benefietbarbecue zelf viel een
beetje tegen. «Het weer heeft ons
parten gespeeld», zegt initiatief-
nemer Geert Van Krunkelsven.

«Veel mensen die beloofd hadden
om aanwezig te zijn, kwamen uit-
eindelijk niet. Dat is toch wel een
beetje spijtig.» Foto Nijs (RDK)

HOEILAART Jonge toneelspelers op de planken met ‘Heksen’

Toneelgroep Reintje stond af-
gelopen weekend op de plan-
ken met de voorstelling ‘Hek-
sen’, naar het bekende boek van
Roald Dahl. In totaal deden 21
kinderen mee aan deze produc-
tie. Voor de meesten onder hen
was het de eerste keer dat ze to-
neel speelden. Het werd een

groot succes waarbij de jonge
toneelspelers het beste van
zichzelf gaven. De regie was in
handen van Jan Vanderstrae-
ten. Hij regisseerde eerder al
Oliver Twist en Tijl Uylenspie-
gel. De voorstellingen gingen
door in zaal De Eekhoorn. 

Foto Nijs (ABH)
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Surf en haal tot 50 Euro
uit uw cadeau! 

www.comfortenergiegeeftcadeaus.be

LONDERZEEL

Vernieuwing wegdek
Polderstraat
Aannemer Wegebo start op 7
maart met de werkzaamheden
voor de volledige vernieuwing
van het wegdek in de Polder-
straat. Alle betonvakken van de
rijweg worden uitgebroken en
aansluitend wordt de rijweg vol-
ledig geasfalteerd. Aan de beton-
strook die voorbehouden is voor
parkeervakken wordt niet ge-
raakt.
De verkeersdrempels ter hoogte
van de Burchtlaan, Pluimennest
en Damveld worden eveneens
vernieuwd. De klinkers worden
weggehaald en de op- en afrij-
vlakken van de drempels wor-
den verlengd zodat de helling
van de verkeersdrempels kleiner
wordt (net als in de Molen-
straat). Voor deze werken is een
budget van 250.000 euro voor-
zien. Een omleiding is uitge-
werkt. Het zwaar verkeer wordt
afgeleid naar Meise. Het perso-
nenverkeer wordt via het cen-
trum geleid. (DBS)

OVERIJSE

Avondje doorheen
Amerika
Op vrijdag 4 maart brengen Paul
Hermsen, Michel Stas en Trio Tri-
atu ‘Yes we can... an american
fantasy’ in CC Den Blank. Tijdens
de voorstelling nemen twee pia-
nisten en een percussietrio je
mee doorheen Amerika, land vol
tegenstellingen en smeltkroes
van culturen. Op het programma
staat onder andere het onverge-
telijke thema ‘West side Story’
van Leonard Bernstein. De be-
werkte ‘Symphonic Dances from
West side Story’ is herkenbaar en
spannend en laat de musical he-
lemaal heropleven. Ook de
‘America Fantasy’ van de Deense
componist Kim Helweg komt
aan bod. Daarenboven verrassen
de uitvoerders je nog met andere
Amerikaanse muziek op deze
avond vol ritme, swing, mambo
en rumba. Voor meer informatie
of tickets kan je terecht op
info@denblank.be of www.den-
blank.be. (JVH)

ZEMST

Lezing dyslexie
Het NeuroVisueelCentrum orga-
niseert vanavond om 20 uur een
lezing over dyslexie en taal- en re-
kenproblemen in de bibliotheek
van Zemst. Deze avond zal in het
teken staan van de Neuro-visuele
behandelmethode. Ouders die op
zoek zijn naar een oplossing voor
het taal- en/of rekenprobleem
van hun kind, kunnen er ant-
woorden krijgen op hun vragen.
Meer informatie: Natalie Christi-
aensen (info@neurovisueelcen-
trum.be of 0491/36.07.67). Meer
informatie op www.neurovisu-
eelcentrum.be. (RDK)

NOSSEGEM
Steakfestijn SK Nossegem
Op 19 en 20 maart organiseert SK
Nossegem haar jaarlijkse steak-
festijn in zaal ‘De Koperen Kraan’
op de Mechelsesteenweg in Nos-
segem. Behalve steak met frietjes
worden ook vol-au-vent en een
vegetarische schotel geserveerd.
Op zaterdag 19 maart is iedereen
welkom van 18 tot 22 uur en op
zondag 19 maart van 11.30 tot 15
uur. (RDK)

STEENOKKERZEEL

Anti-pestweek in basisschool De Piramide

Enkele leerlingen tonen de armbandjes die ze kunnen verdienen door niet te pesten. Foto Baert

Deze week wordt de Vlaamse
Anti-pestweek gehouden. Ook
basisschool De Piramide in
Steenokkerzeel neemt deel. Zo
werd maandag het startschot ge-
geven met een toneelopvoering
van de leerkrachten. Ze maakten
duidelijk wat het verschil is tus-
sen plagen en pesten.

Een hele week lang staan ver-
schillende activiteiten gepland.
«De leerlingen zullen intensief
rond het thema werken», zegt di-

rectrice Mimi Peremans. «Elke
dag wordt het anti-pestlied ge-
zongen, zullen de klassen slogans
maken en zullen knutselwerkjes
gemaakt worden.»
De leerlingen kunnen ook elke
dag een anti-pestarmbandje ver-
dienen. «Iedere leerling die niet
pest, krijgt op het einde van de
dag een gekleurd bandje. Het is de
bedoeling dat ze op het einde van
de week vijf armbandjes ge-
spaard hebben. Wat er moet ge-
beuren met leerlingen die geen

vijf bandjes verdiend hebben?
Dat moeten we nog beslissen,
maar we gaan ervan uit dat ieder-
een in staat is die vijf bandjes te
verdienen. Op vrijdag volgt dan
ook een verrassing voor alle kin-
deren die daarin geslaagd zijn.
Daarnaast zal er ook een evaluatie
gemaakt worden van de week.
Het is trouwens de eerste keer dat
we deelnemen aan de Vlaamse
Anti-pestweek. De voorbije jaren
organiseerden we zelf wel zo’n
week», besluit de directrice. (RDK)

OPPOSITIE KLAAGT GEBREK AAN CONTROLE OP PRIJZEN INTERCOMMUNALE VIVAQUA AAN

Duurste leidingwater wordt duurder
KRAAINEM

De prijs van het leidingwater in Kraainem zal dit
jaar opnieuw stijgen. Dat liet bevoegd schepen
Thierry Van de Plas (Union-cdh) tijdens de laat-
ste gemeenteraad weten. Een studie van Test
Aankoop uit 2009 geeft echter aan dat de ge-
meente al het duurste leidingwater van het land
heeft. Volgens de oppositie is er dan ook te wei-
nig controle op de prijzen die Intercommunale
Vivaqua hanteert.

JULIE VANSTALLEN

De prijzen van het leidingwater in
de gemeente Kraainem zijn sinds
15 februari onderhevig aan een
nieuw tarief. Voor een verbruik

tussen 15 en 30 kubieke meter zal
per kubieke meter 2,34 euro aan-
gerekend worden. Voorheen was
dat 2,15 euro. In de hogere schij-
ven stijgen de prijzen tot 2,95 euro
per kubieke meter voor een ver-

bruik van 30 tot 60 kubieke meter.
Wie meer dan 60 kubieke meter
verbruikt, betaalt 3,32 euro per
kubieke meter.

Geen uitleg
«Volgens Test Aankoop hebben
we al het duurste water van het
land», reageert Luk Van Biesen
(Open Vld) van de oppositie. «Wij
blijven maar vragen hoe dat komt.
Waarom betalen wij zo veel en
andere gemeenten dan weer min-
der? Maar een uitleg kregen we
vooralsnog niet. We vinden het
dan ook niet kunnen dat het ge-
meentebestuur, dat het waternet-
werk aan Vivaqua verkocht, deze
prijsstijging zomaar ondergaat.
Niemand vertegenwoordigt onze
gemeente bij de Intercommunale
en niemand vraagt om uitleg. Dit
kan gewoon niet.»

Volgens de bevoegde schepen
Thierry Van de Plas (Union-cdh) is
de prijsstijging te wijten aan
noodzakelijke investeringen die
Vivaqua zal doorvoeren. «De prijs-
stijging van 2011 is ook nodig om-
dat Vivaqua zelf ook te kampen
heeft met hogere energieprijzen
en hogere kosten voor basismate-
riaal», legt Van de Plas uit. «Daar-
naast moet de Intercommunale
ook onderhoudswerken en der-
gelijke kunnen uitvoeren. Dit al-
les heeft gevolgen op de prijzen
die de consument betaalt. Die stu-
die van Test Aankoop moet trou-
wens genuanceerd worden. De
prijs voor leidingwater is bij ons
misschien iets hoger, maar onze
belastingen zijn dan weer minder
zwaar in vergelijking met andere
gemeenten. Die studie had alle
parameters in ogenschouw moe-

ten nemen. Wij betalen ook niet
voor onderhoudswerken, want
dat doet Vivaqua zelf. En dat
wordt dan doorgerekend aan de
consument. In sommige andere
gemeenten is het de gemeente
zelf die deze werken bekostigd.
Maar dan worden die kosten ook
doorgerekend, bijvoorbeeld door
middel van nieuwe belastingen.
Ik denk overigens ook niet dat wij
veel duurder zijn dan de andere
gemeenten die in de Brusselse
rand door Vivaqua bediend wor-
den.»
Bij Vivaqua bevestigt men intus-
sen dat de prijs verhoogd wordt
omwille van investeringen in sa-
neringswerken. Maar waarom de
prijs van het leidingwater - vol-
gens de studie van 2009 - in het al-
gemeen hoger ligt dan elders, kon
men niet meteen uitleggen.

BRUSSEL

Zwaardere straffen voor overval
waarbij agent zwaargewond raakte

Het Brusselse hof van beroep
heeft gisteren drie mannen die
betrokken waren bij een mislukte
overval op een wisselkantoor ver-
oordeeld tot gevangenisstraffen
van 10, 8 en 6 jaar. Het hof is daar-
mee ingegaan op de vordering van
het parket-generaal en heeft
zwaardere straffen opgelegd dan
de correctionele rechtbank. Bij de
overval raakte één agent zwaarge-
wond.
De drie probeerden op 30 januari
2010 een overval te plegen op een
wisselkantoor aan de Adolphe
Maxlaan, maar dat mislukte. Tij-
dens de daaropvolgende achter-
volging openden ze het vuur op
een patrouille die achter hen aan-
reed en op een tweede patrouille
die hen de weg probeerde te ver-
sperren. Een agent kreeg drie ko-

gels in het been.
Verderop, in Laken, raakten de
overvallers betrokken in een on-
geval, waarna ze zich verschans-
ten in een huis in de Wauthier-
straat. De federale politie moest
het huis binnenvallen en een der-
tigtal aanwezigen oppakken. Uit
die groep mensen konden uitein-
delijk de drie verdachten van de
overval gehaald worden.
De correctionele rechtbank ver-
oordeelde de schutter tot 9 jaar
cel, de chauffeur van de vluchtwa-
gen tot 6 jaar cel en de derde ver-
dachte tot 4 jaar cel. Die straffen
zijn nu verzwaard tot 10 jaar cel
voor de schutter - die schuldig be-
vonden is aan poging tot doodslag
op de gewonde agent - en tot 8 jaar
cel voor de chauffeur en 6 jaar cel
voor de derde man.

Dirk Frimout toont leerlingen ‘Cosmos’

De leerlingen van het zesde leer-
jaar van basisschool Sint-Alena
uit Dilbeek trokken naar de ten-
toonstelling ‘Cosmos’ in het Ato-
mium. Daar werden ze rondge-
leid door Dirk Frimout, de eerste
Belgische astronaut. 
«Bedoeling is om interesse bij de
kinderen op te wekken rond al-
les wat met de kosmos te maken
heeft», klonk het bij de organisa-
tie. «Hier komen ze te weten
waar onze planeet vandaan

komt, hoe je een astronaut
wordt, en meer.» 
Dirk Frimout begon de rondlei-
ding met een uiteenzetting van
zijn eigen ruimtereis. «Ik ging in
1992 de ruimte in», vertelde hij.
«In een half uur kan je volledig
om de aarde draaien. In negen
dagen tijd, heb ik de aarde dus
143 keer omcirkeld.» Na de rond-
leiding ging het nog naar het Pla-
netarium voor een projectie van
‘The Violent Universe’. (JVH)

BRUSSEL/DILBEEK

Dirk Frimout mocht op heel wat belangstelling 
van de leerlingen rekenen. Foto BaertOVERIJSE

PLAATSELIJKE N-VA-AFDELING HEEFT NIEUW BESTUUR
N-VA Overijse heeft een nieuwe
bestuursploeg verkozen. Daarbij
werd Filip Butaye (35), vroegere
voorzitter van jeugdhuis De Vier
Bomen, de nieuwe voorzitter. Hij
volgt aftredend voorzitter Joris
Kelchtermans op. 

Uittredend ondervoorzitter
Reinhilde Raspoet werd herko-
zen als ondervoorzitter. Daar-
naast wordt de ploeg ook ver-

sterkt met Marleen Moyson als
secretaris, Lieve Van Landeghem
als penningmeester en Leo Van-
derlinden en Joris Kelchtermans
voor de communicatie. «Het
nieuwe bestuur gaat zich toeleg-
gen op de samenwerking met
Overijse 2002 en de voorberei-
ding van de gemeenteraadsver-
kiezingen 2012», klinkt het in een
persmededeling. «Ook onze ge-
meenteraadsleden Jan De Broyer

en Hugo Dewit, aangevuld met
onze OCMW-raadsleden Stefan
Vanderlinden en Joris Kelchter-
mans, maken deel uit van het ver-
nieuwde N-VA-bestuur. Het
nieuwe bestuur doet een oproep
aan de Overijsenaren die zich wil-
len inzetten voor een Vlaams en
groen Overijse om contact op te
nemen met de nieuwe voorzit-
ter.» 

(JVH)


