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deze brochures bij u thuis!
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Overzichtsfolder

Waarom Vaillant?
Omdat Vaillant een oplossing heeft voor elk type woning

energiezuinig en milieuvriendelijk verwarmen
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Energiezuinig en
milieuvriendelijk verwarmen.
Ontdek het uitgebreid gamma van oplossingen dat de Duitse fabrikant Vaillant
aanbiedt. Wenst u alles te weten over onze
condensatieketels op gas en stookolie, de
zonne-energiesystemen en warmtepompen? Vraag ons gratis informatiepakket
aan met de onderstaande bon of surf naar
www.vaillant.be
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JAAR

LET’S COLOUR

Schilderfeestje!
101 tips om verven
leuk te maken

GRATIS MAGAZINE

Kleuradvies
Zo maak je het
oergezellig
Win een verfbon
+ geniet van vele
promoties
Goed voorbereid
Bekijk nu al je
resultaat via de
e-Painter
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Ontdek in deze brochure de nieuwe
Iluzo-gevelstenen. Traditioneel gemetseld
met de look van gelijmd. Vraag hier uw
brochure aan of via www.terca.be
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elite

Recticel®
Insulation
Inside:
een slimme kijk
op isolatie
p. 2

Milieuvriendelijke
kunststof
p. 8

Een oplossing
voor elke
uitdaging
p.10

Recticel
Insulation
Inside
®

Magic
Faster, stronger, more beautiful! Normstahl’s new generation of garage door operators
is launched on 1st of February.

Euro Plus
Plus doesn’t always mean more:
with the new Euro overhead
sectional door, less noise and
less energy loss are a huge plus.

MgPro+
Yet another plus: the
casing’s new magnesiumzinc coating prevents corrosion over the long term.

A new generation:
Side Sectional Doors

Garagepoorten
Uw garagepoort wordt uw nieuwe
voordeur! Vergewis u van de uitgebreide
mogelijkheden met betrekking tot de
afwerking, designs, beveiligingssystemen
en de geboden garanties. Verdere
informatie kan tevens bekomen worden op
www.normstahl.be

VEN T I L AT I ON
SU N PROT EC T I ON

Hou het hoofd koel!
Ontdek in deze handige gids ons
uitgebreide gamma aan buitenzonweringsproducten.
Verdere info kan u steeds bekomen
op www.renson.eu of via onze infolijn
056/62.93.87

 DOVY
 TERCA

 ATAG
 MAZOUT

 LEVIS
 SOAPSTONE

De vijf basisscholen in
Opwijk trekken aan de
alarmbel. Vanaf
volgend schooljaar is
er in Opwijk geen
gemeenschappelijk
leerlingenvervoer
meer. De
niet-rechthebbende
leerlingen mogen niet
langer mee op de bus.
De maatregel wordt
genomen na een
klacht. ERIK GYSELINCK

 REYNAERS
 RECTICEL INSULATION

De leerlingen van De Leertrommel, De Boot, ’t Luikertje,
De Lettertuin en De Knipoog kregen een brief mee voor hun ouders waarin wordt meegedeeld
dat vanaf 1 september alleen
rechthebbende leerlingen kunnen plaatsnemen in de schoolbussen, dat zijn kinderen uit de
buitengewone school (Moza-ik).
Niet-rechthebbenden zijn leerlingen in de gewone basisscholen.
Die kunnen niet langer mee op de
bus.
Al vele jaren wordt met toestemming van vervoersmaatschappij
De Lijn gemeenschappelijk leerlingenvervoer
georganiseerd
voor rechthebbende en nietrechthebbende leerlingen. Rechthebbenden mogen gratis op de
bus. Niet-rechthebbenden betalen een abonnement bij De Lijn.
Wegens een klacht van een leerling van Moza-ik uit Puurs, die te
lang op de bus zat, wordt die rege-
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Stuur deze bon naar Bouwen & Renoveren Mei, p/a Omnilevel PB93,
9230 Wetteren of fax naar 09/365 64 40
U kan de bon ook invullen op www.nieuwsblad.be/wonen

‘Einde van goede
vervoersregeling’

Het gemeenschappelijk leerlingenvervoer wordt afgeschaft. Een goede zaak voor Ludwig Van
den Broeck (links), een slechte voor Kris Thielemans (rechts). © ego

ling afgeschaft.
‘Die leerling werd al om 6.50 uur
opgehaald en was ’s avonds pas
om 17.15 uur weer thuis: een lange
dag voor de leerling die op tien
minuten van zijn woning wel een
buitengewone school heeft, maar
als autistisch kind kon hij er niet
terecht’, legt directeur Kris Thielemans van De Boot uit.
‘De zaak haalde het Vlaams Parlement. Gevolg was dat De Lijn de
zwartepiet kreeg doorgeschoven.
De Vlaamse vervoersmaatschappij stelde vast dat de scholen de
rondzendbrief over leerlingenvervoer niet correct toepasten.
Gevolg is dat al de leerlingen van
de vijf basisscholen van de bus

vliegen. Het gaat om een honderdtal kinderen. Broers en zussen van leerlingen van het buitengewoon onderwijs, die in het
gewoon onderwijs les volgen,
kunnen voortaan alleen nog mee
als er plaats is op de bus, maar wij
verwachten dat De Lijn nu kleinere bussen zal inzetten.’
Serieuze besparing
‘Het gemeenschappelijk leerlingenvervoer over alle netten heen
was een schitterende regeling’,
vindt Thielemans. ‘Na twintig
jaar wordt die afgeschaft. De
voogdijoverheid maakt van de
zaak gebruik om een serieuze besparing door te voeren. Ouders

Brusselse regering geeft groen licht
voor nieuw taalkader brandweer
BRUSSEL

 Dhr.

LODEWIJK VAN
CAUWENBERG,
OUDER

OPWIJK
U kan onze kleurencatalogus gratis
aanvragen via onderstaande bon.
Meer informatie over speksteen,
speksteenkachels en stralingswarmte; een
overzicht van de verschillende modellen,
het foto album met realisaties en de
adressen van de toonzaal in uw buurt vindt
u op onze website:
www.soapstone.be

Ik wens van volgende bedrijven GRATIS en VRIJBLIJVEND informatie te ontvangen
 VAILLANT
 CRAWFORD
 RENSON

Bus pikt geen leerlingen
meer op van basisscholen

GOEMAERE HAARDEN
CHEMINEES GOEMAERE

De ketel/brandergids 2011 geeft u een
overzicht van het marktaanbod aan
ketel/branders met Optimaz en
Optimaz-elite kwaliteitslabel.
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Vraag vandaag nog ‘Inside Information’:
de informatiekrant van Recticel Insulation
over isolatie en de voordelen ervan voor
onze toekomst. Surf ook eens naar onze
website www.recticelinsulation.be voor
een antwoord op al uw isolatievragen.
Meer info?
Contacteer ons via 056 43 89 43 of via
recticelinsulation@recticel.com

Trade fair news

BAU 2011
Munich

9
Ketel/Brandergids
Guide Chaudières/Brûleurs
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Informatiekrant over isolatie en de voordelen ervan voor onze toekomst

Inbouw keukenapparatuur
In de brochure die wij u gratis toesturen
vindt u alle toestellen om uw keuken uit
te rusten volgens “uw” kookwensen.
Van eenvoudige functionele toestellen
tot volledig automatische. Ook zijn onze
toestellen volgens de nieuwste technologie
ontwikkeld zodat ze zo min mogelijk
energie verbruiken. Voor meer info:
http://www.atag.be

Vraag snel de nieuwe Reynaers brochure
aan! Welke stijl past het best bij u en bij
uw huis? Welke kleuren zijn er mogelijk?
Voor alle antwoorden op uw vragen over
aluminium ramen en deuren hebben wij
voor u een brochure klaarliggen die u helpt
in uw keuze.
Vraag de brochure aan met onderstaande
bon of surf naar www.reynaers.be
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Inside
information

3

6

5
Verven is pure fun! Omdat er zo veel
kleuren en nuances bestaan, is een huis
in jouw lievelingskleuren niet langer een
droom. Bovendien zorgen de juiste kleuren
instant voor een bepaalde sfeer: strak en
modern of juist rustiek en gezellig, wat je
maar wilt. Zodat jij elke dag kunt genieten
van het huis van jouw dromen, in de kleur,
stijl en sfeer van jouw keuze. Lees er alles
over in paint! of surf naar www.levis.info.

7 PAGINA’S NIEUWS UIT UW STREEK

VANAF SEPTEMBER MOGEN ALLEEN ‘RECHTHEBBENDEN’ IN SCHOOLBUS

Meer informatie over Dovy Keukens vindt
u in deze Smaakmaker.
Vraag hem aan met onderstaande bon.
U kunt ook een kijkje nemen op
www.dovy.be
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NOORDRAND BRUSSEL

Hebt u nieuws voor ons?
Bel Axel Florijn, 02 467 95 65
brabant@nieuwsblad.be
www.nieuwsblad.be/regio

De Brusselse regering heeft
donderdag groen licht gegeven aan een voorstel van
staatssecretaris
Christos
Doulkeridis voor een nieuw
taalkader voor de brandweer.
Het taalkader bepaalt de verhouding tussen Franstaligen en
Nederlandstaligen bij de Brusselse brandweer. Het vorige
taalkader werd verworpen
door de Raad van State.
Doulkeridis (Ecolo) hanteert
voor het taalkader de verdeelsleutel 70,58 procent Franstaligen en 29,42 procent Neder-

landstaligen. Die verdeelsleutel
kwam er nadat gedurende zes
maanden het volume aan behandelde zaken door de brandweer geteld werd.
‘Met dit resultaat kunnen we de
aanwezigheid van Franstalige
én Nederlandstalige personeelsleden tijdens iedere interventie – brandweer of ziekenwagen – waarborgen. Wij zijn
hierbij uitgegaan van het precieze aantal voertuigen dat tijdens iedere wachtdienst zou
moeten kunnen vertrekken en
dit zeven dagen op zeven,
24 uur op 24’, zegt Doulkeridis.
Het ACV pleit voor functionele
tweetaligheid voor alle brand-

weerlieden. ‘De brandweer
functioneert nog degelijk dankzij de goede wil bij de Nederlandstaligen. We laten al 22 jaar
met onze voeten spelen, maar
de politici beseffen niet wat ze
de Nederlandstaligen aandoen.
Dezelfde verhouding die nu op
tafel ligt, sneuvelde in 2008 al
bij de Raad van State’, reageert
Dirk Van der Ougstraete
(ACV).
Na raadpleging van de vakbonden zullen de nieuwe taalkaders worden overgemaakt aan
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht om vervolgens opnieuw aan de regering te worden voorgelegd. (RDB,BLG)

krijgen de raad het vervoer van
hun kinderen zelf te regelen. Ze
zijn aardig op hun tenen getrapt.’
‘We hebben dat zien aankomen’,
reageert Ludwig Van den Broeck,
directeur van de buitengewone
Moza-ikschool. ‘Drie jaar geleden
hebben we alle nieuwe nietrechthebbende leerlingen op de
onze bus geweigerd. De Lijn heeft
altijd een gedoogbeleid gevoerd,
zoals ommetjes maken langs
Droeshout en Nijverseel, tot die
klacht er kwam. Eerlijk gezegd:
voor ons is het een voordeel. Ik
denk alleen maar aan het tijdrovend administratief werk dat
wegvalt. Ik vind dat ouders te
veel afwentelen op de school.’

Lodewijk Van
Cauwenberg
uit Mollem is
slachtoffer van
de maatregel
die
volgend
schooljaar van
kracht wordt.
©ego
‘Mijn oudste zoon Reinhard
heeft het syndroom van Asperger, een verkapte vorm van autisme. Ik stuurde hem naar Moza-ik, het buitengewoon lager
onderwijs in Opwijk dat goed
uitgebouwd is. Mijn dochter
Machteld kon terecht in De
Boot, de gewone basisschool in
de buurt. Zij is diabetespatiënte.’
‘In die school is er een leerkracht
die zelf diabetes heeft en er goed
kan mee omgaan. Dat is handig
en een geruststelling voor ons
als ze op zee- of bosklassen is.
Machteld heeft een vertrouwensband opgebouwd met die
leerkracht en de school. Ook
mijn jongste zoon Wieland gaat
er naar school. Het is moeilijk
voor ons om de kinderen zelf te
brengen. Mijn vrouw geeft les in
Laken en ik werk in Brussel.’
‘In De Boot is de schoolbevolking in enkele jaren verdubbeld.
Een van de oorzaken was het
goed uitgedokterde gemeenschappelijk leerlingenvervoer.
Nu wordt dat tenietgedaan.’
(EGO)

Burgemeester op fotosessie
voor FDF tijdens politieraad
KRAAINEM
Waarnemend burgemeester
Arnold d’Oreye de Lantremange heeft maandag verstek
gegeven voor de politieraad.
Hij had een fotosessie.
‘Groot was de verbazing dat de
waarnemend burgemeester afwezig was op de politieraad Wezembeek-Oppem en Kraainem’,
zegt oppositieleider Luk Van
Biesen (Open VLD). ‘Het ging
om een buitengewone politieraad, op vraag van alle politieraadsleden.’
‘Het is niet de eerste keer dat de
dienstdoende burgemeester zijn

verantwoordelijkheid in de politieraad ontvlucht’, aldus van
Biesen. ‘Kort voor aanvang van
de politieraad liet hij zich verontschuldigen. Maar hij werd op
dat ogenblik opgemerkt in het
bijzijn van FDF-voorzitter Olivier Maingain in het Kasteel
Jourdain. Daar werden foto’s gemaakt voor het volgende blaadje
van het FDF.’
‘Niemand verplicht d’Oreye om
aan politiek te doen, niemand
kan in zijn plaats beslissen wat
voor hem het belangrijkst is.
Maar de politiewerking ondergeschikt vinden aan lokale partijwerking, is een brug te ver’,
meent Van Biesen. (WTK)

