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Tim Schelck neemt café De Markt over
Vanaf zaterdag heeft café De
Markt een nieuwe eigenaar.
Steven Storms geeft de fakkel dan
door aan Tim Schelck en zijn
vrouw. Tim werkt al een drietal

jaar in het café, maar is tevreden
dat hij vanaf nu aan het roer staat.
«De officiële opening is op 29 januari, maar ik ga me nu een maand
inwerken. Mijn vrouw en ik zijn blij

dat we eindelijk onze droom kunnen verwezenlijken», klinkt het bij
Tim. Foto Lukas (RDK)

Nieuwe kampplaats
in KTA Horteco

Cyrille
Limbourg en Lea
Vandenneucker mochten
onlangs hun
gouden bruiloft
vieren.
Ze
trouwden op 31
december 1960
en kregen nadien twee kinderen. Cyrille
was in de jaren
60 luitenant in
het leger, later
schopte hij het
tot kolonel bij
de transmissietroepen. Lea
was regentes.

Idee Kids vzw, Vlaanderens
grootste organisatie van externe
vakantiekampen, heeft bekendgemaakt dat er in Vilvoorde een
nieuwe kampplaats komt. In het
KTA Horteco aan de Bavaylei zullen vanaf 2011 kinderen kunnen
kamperen. In totaal beschikt de
organisatie nu over 15 over het
land verspreide kampplaatsen.
In 2010 gingen alvast 14.300 kinderen tussen 3 en 12 jaar op Idee
Kidskamp. Dit jaar zullen zelfs
16.000 kinderen kunnen opgevangen worden, dankzij de nieuwe kampplaats in Vilvoorde. Ook
in Waregem wordt trouwens een
nieuwe plaats om te kamperen
opgericht.
Volgens Bjorn Accoe, voorzitter
van Idee Kids, kiezen mensen om
verschillende redenen voor een
Idee Kids-kamp. «Onze monitoren zijn minstens 19 jaar oud en
hebben een pedagogische of didactische opleiding achter de rug.
De kampen zijn een verrassende
ontdekkingstocht met uitstappen, workshops en gratis boeken.
Bovendien zijn het kampen waar
je iets bij opsteekt en hebben we
veel aandacht voor de gezonde
dingen in het leven.»
Inschrijven voor de kampen kan
via de gloednieuwe www.ideekids.be of op 070/22.55.66. Een
gratis brochure wordt opgestuurd na een e-mail of telefoontje. (RDK)

Foto Galicia (RDK)

ZEMST

Familie bouwt iglo van 2,5 meter hoog
Een iglo uit ijs, het
lijkt niets voor België. In Zemst zijn
Kato (13), Eline (8)
en Tim De Winne
(15) er toch in geslaagd om in de weide tegenover hun
huis in de Beekveldstraat een groot
exemplaar te bouwen. Samen met
hun vader Jan hebben de kinderen er
maar liefst twee dagen aan gewerkt. In
totaal gebruikte
het viertal 250 bakken sneeuw. De iglo
bereikte uiteindelijk een hoogte van
2,5 meter.

WEERDE

Knutsel- en kooknamiddag van Bengelbondje

OPPOSITIE WIL OVERSTROMINGSPROBLEMEN IN LAAG-KRAAINEM AANPAKKEN

VILVOORDE

Goud voor Cyrille en Lea
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«Bouw spaarbekken in Van Hovestraat»

ZEKER DRIE KEER
PER JAAR
STAAT HET WATER
IN DE REGIO ROND
DE JOZEF VAN
HOVESTRAAT
TOT MEER DAN
EEN METER HOOG

KRAAINEM

Luk Van Biesen, de fractieleider van Lijst Open, wil de overstromingsproblemen in Laag-Kraainem aanpakken door de bouw van een spaarbekken
in de Jozef Van Hovestraat. Het bekken zou enkele bedrijfsgebouwen
moeten vervangen, die binnenkort leeg komen te staan. De meerderheid
reageert niet meteen negatief, maar stelt zich vragen bij de financiële mogelijkheden en wil eerst ook andere opties bekijken.
ROBBY DIERICKX
«Zeker drie keer per jaar staat het
water in de regio rond de Jozef
Van Hovestraat tot meer dan een
meter hoog», legt Van Biesen de
aanleiding voor zijn plan uit.
«Daarvoor hoeft het zelfs niet
eens te regenen. Een oplossing is
absoluut noodzakelijk, want de
regio begint echt te verloederen.
Veel huizen staan te koop omdat
de mensen het gewoon beu zijn.»
«Tijdens de laatste gemeenteraad hebben alle Vlaamse partijen het voorstel voor een spaarbekken voorgelegd», gaat hij verder. «Dat spaarbekken kan best
aangelegd worden op de locatie
van de gebouwen van polyesterbedrijf Vulga. Die onderneming
verhuist toch en de gebouwen

zullen leeg komen te staan. De
meerderheid reageerde alvast
positief. We stellen ook voor om
er een ondergronds spaarbekken van te maken, zodat er bovengronds een nieuw lokaal
voor de technische dienst gebouwd kan worden. Want ook
daar zijn er problemen. Zo hebben we momenteel bijvoorbeeld
amper ruimte om strooizout op
te slaan. Kraainem heeft misschien wel de kleinste voorraad
strooizout in heel België. Terwijl
onze buurgemeenten tot bijna
100 ton kunnen aankopen, moeten wij het met een paar ton
doen.»

kosten», berekent Van Biesen.
«Dat is financieel haalbaar voor
onze gemeente.» Die stelling
wordt echter meteen weerlegt
door schepen voor Preventie van
Overstromingen Thierry Van de
Plas. «De financiële toestand van
Kraainem is niet optimaal en ik
betwijfel of we zomaar 2 miljoen
euro kunnen ophoesten voor dit
project», klinkt het. «Er is trouwens een samenwerkingsakkoord met Vivaqua, waardoor
ook zij moeten betalen voor dergelijke projecten. Bovendien is
het ook niet zeker dat zo’n spaarbekken de ideale oplossing is.»

Financieel haalbaar

«We vinden het zeker een goed
initiatief, maar we lieten intussen ook een studie uitvoeren

«Ik schat dat het hele project in
totaal zo’n 2 miljoen euro zal

Grootschaliger probleem

leve de

Luk Van Biesen

Luk Van Biesen meent dat het
plan financieel haalbaar is.
Foto PN

door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en daarin was
nergens sprake van zo’n spaarbekken», gaat Van de Plas verder.
Volgens de Vlaamse Milieumaat-

schappij moeten we eerst de
Dexiavijver uitbreiden. Het risico
van een spaarbekken in de Jozef
Van Hovestraat is ook dat je daar
alleen die bewuste straat mee
van overstromingen redt. Maar
het probleem is veel grootschaliger. Zo loopt bij hevige regenval
de Woluwecollector vol en dan
kan het water niet meer weg.
Daarom raadt de Vlaamse Milieumaatschappij aan om de Woluwecollector te ontlasten door
de Dexiavijver aan te pakken.
Voorts moeten er nog enkele
kleinere aanpassingen doorgevoerd worden in en rond Kraainem. In de toekomst zal blijken
welke opties eventueel realiseerbaar zijn.»

WEMMEL

Jongeren halen
automobiliste uit beek

Foto Kos (RDK)

ELEWIJT

Sint-Hubertus heropent feestelijk om middernacht
Na enkele maanden gesloten te
zijn geweest, gaat café Sint-Hubertus vanavond opnieuw open.
De nieuwe uitbaatster Kelly De
Koninck (29) wil er een heus
feestje van maken. «We openen
om klokslag middernacht op 1 januari, een beter openingsmo-

ment bestaat niet», klinkt het bij
de ambitieuze Kelly. «Iedereen
krijgt dan een verwelkomingsdrankje. Folkzanger Werner Van
Rillaer zal een optreden komen
geven na middernacht.»
«Of er veel veranderd is aan het
café? Niet veel, neen. We hebben

een jukebox geplaatst, want ik
wil vooral muziek van de jaren 50
tot de jaren 80 spelen. Iedereen is
eigenlijk welkom. Het moet een
echt volkscafé zijn, maar de ouderen moeten hier ook rustig hun
kop koffie kunnen drinken.»

ZAVENTEM Weiveldlaan 35f • 1930 Zaventem-zuid - Tel.: 02/725.20.13
Openingsuren: Ma - vr: 10u-19u. Zat: 10u-18u.

De wagen werd uit de beek getakeld. Foto Lukas

Foto Lukas (RDK)
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Goed dertig kinderen konden
deze week naar hartelust knutselen en koken in Ons Huis in Weerde. Deze knutsel- en kooknamiddag werd georganiseerd door
Bengelbondje, een onderdeel van

de Gezinsbond in Weerde die activiteiten organiseert die zowel
creatief, leerrijk als ontspannend
kunnen zijn voor kinderen van
verschillende leeftijden. Er werden onder andere kerststukjes en

een snoepkerstboom gemaakt.
Als feestelijke afsluiter mochten
de kinderen smullen van de heerlijke chocoladefondue.
Foto Lukas (RDK)
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Huwelijksbootje van Jeanne en Felix vaart al 65 jaar
Het huwelijksbootje van Jeanne
Guldemont (87) en Felix Van Mulders (87) vaart al 65 jaar. Het briljanten koppel keerde na dertig jaar

terug naar de Asbaan in Sint-Katherina-Lombeek. Al die tijd was
Jeanne conciërge in het pand van
de Orde van de Geneesheren in
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Brussel. Felix werkte bij de Ceria in
Anderlecht. De jubilarissen hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Foto Van Der Cammen (VDCL)
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SPEELPOINT
Van o tot 12 jaar

INDOOR KINDERSPEELTUIN
TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
OPEN VANAF 12 UUR

€
≤

199

1.049≥

149

≥

€

€

25
235

€
≤

129

149

≥

€

≤

45,50

≥

€

159

185≥

≤

€

Spelen = bewegen = gezond
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LE

De 19-jarige Olivier haalde
met zijn vrienden het slachtoffer uit haar voertuig. Lukas
keld die we in onze wagens hadden
liggen. Nadien kwamen een ziekenwagen en de politie ter plaatse.
Zij hebben zich verder over de
vrouw ontfermd.»
Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar ze een
nacht moest blijven. (HVDC)

VORST
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In de Parklaan reed een automobiliste met haar wagen om een nog
onduidelijke reden de beek in. Ze
raakte daarbij niet gewond.
De vrouw verloor de controle over
het stuur, waardoor ze in de beek
naast de baan terecht kwam. Gelukkig was hulp niet ver weg. «We
zaten met enkele vrienden een
pintje te drinken op nog geen 100
meter van de plaats van het ongeluk», vertelt getuige Olivier Mulleners (19). «Plots kwam een vrouw
het café binnen met de melding dat
er een wagen in de beek lag. We zijn
dan onmiddellijk met een paar
vrienden naar buiten gelopen. Al
bij al viel het nog goed mee. De wagen stak wel met de neus in het water, maar schade was er nauwelijks. De vrouw hebben we uit haar
voertuig gehaald. Ze zei wel dat ze
het erg koud had door het water,
maar verwondingen bleek ze niet
te hebben. We hebben haar wel
meteen in enkele dekens gewik-

LE

Nog geen akkoord bij transportfirma
De problemen bij transportbedrijf Norbert Dentressangle in
Vorst blijven aanhouden. Gisterochtend werd de blokkade van
de vrachtwagenchauffeurs door
de politie tot een einde gebracht.
Met mondjesmaat werden de
vrachtwagens opnieuw binnen
gelaten. De chauffeurs werden
gedagvaard door de politie en de
deurwaarders.
Op de site in Vorst zijn de werknemers al sinds vorige donderdag aan het staken omdat de directie volgens de vakbond een
dertigtal chauffeurs wil laten
overschakelen van een bediende- naar een arbeidersstatuut.
Ook wil de directie dat de werknemers 65 uur per week werken,
terwijl dat nu nog 37,5 uur is. Gisteren werd een verzoeningsver-

gadering ingelast, maar de verschillende partijen bereikten bij
het ter perse gaan van deze krant
nog geen akkoord.
(RDK)

Alle dagen open tot 31/12
Uitgezonderd 25/12
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