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Sinds zondagnamiddag staan
tentjes op het Heilig Kruisplein
in Elsene. De actievoerders noe-
men zich de indignados of ver-
ontwaardigden. Ze zetten sinds
vorig weekend een vijftigtal ten-
ten op het Sint-Gillisvoorplein.
De actievoerders zijn solidair
met de betogingen voor meer de-
mocratie in de Spaanse steden.
‘We willen de mensen bewust
maken van wat in ons land ge-
beurt’, vertelt actievoerder Lo-
redana. ‘Wij hebben niet alle op-
lossingen, maar vinden dialoog
noodzakelijk. We zijn veront-

waardigd over de manier waar-
op ons land al decennia lang
overheerst wordt door twee gro-
te partijen. Daarbij worden de
belangen van de kiezer uit het
oog verloren. Daarom noemen

we onszelf ook indignados. ’
‘Op het Flageyplein loopt heel
veel volk dat graag met ons in di-
aloog gaat. We overleggen met
de autoriteiten over de duur van
onze actie. Aan het Sint-Gillis-

voorplein zijn we alvast niet tot
last van de buurtbewoners. Er
zijn zelfs al scholen langs ge-
weest met kinderen zodat ook zij
kunnen begrijpen waarom we
hier staan.’ (RDB)

Ook aan het Heilig Kruisplein nabij het Flageyplein staat nu een tentenkamp. ©rdb

ELSENE/SINT-GILLIS

Uit solidariteit met de betogin-
gen in Spaanse steden hebben
actievoerders nu ook hun ten-
ten opgetrokken aan het Heilig
Kruisplein in Elsene. Ook aan
het Sint-Gillisvoorplein wordt
actie gevoerd.

Verontwaardigden slaan tenten op

BRUSSEL

Actievoerders
blokkeren
Thalystreinen
Twee Thalystreinen in het Zuid-
station werden gisterochtend
een tijdje geblokkeerd door zo’n
honderd activisten van de Euro-
actiecomités. Op de treinen za-
ten vooral Europarlementsle-
den die naar Straatsburg ver-
trokken om zes wetgevende tek-
sten over het economische
bestuur van de EU te bespreken.
De actievoerders blokkeerden
zowel de trein van 8.52 uur als
die van 9.05 uur. De vertraging
liep op tot twintig minuten.
(RDB)

BRUSSEL

Leegstaand gebouw
brandt uit
Een achtergebouw van een leeg-
staand kapsalon in de Philippe
de Champagnestraat brandde
zondag om 19 uur uit. De brand-
weer moest het dak afbreken om
te kunnen blussen. De materiële
schade is aanzienlijk. Er vielen
geen gewonden. (RDB)

SINT-GILLIS

Minderjarige inbreker
verzet zich
De lokale politie van de zone
Brussel-Zuid betrapte afgelopen
weekend een 17-jarige inbreker
op heterdaad aan de Jean Vol-
derslaan. De jongeman vluchtte,
maar de politie kon hem inreke-
nen. Hij verzette zich hevig, zon-
der succes. Zijn kompaan kon
ontkomen. (RDB)

KOEKELBERG

Café-inbraak mislukt
Een café-uitbater betrapte in de
nacht van zaterdag op zondag
een inbreker op heterdaad in
zijn zaak aan het Henri Vanhuf-
felplein. De inbreker gooide nog
wat glas naar de uitbater en
vluchtte. De politie kon hem
even later vatten en linken aan
twee andere inbraken. (RDB)

SINT-AGATHA-BER-
CHEM

Autodief binnen
langs koffer
Een autodief werd zondagoch-
tend aan de Koekelberglaan be-
trapt toen hij inbrak in een wa-
gen via de koffer. Hij wilde de
Volkswagen vervolgens starten,
maar wist niet hoe. Daarop
doorzocht hij de wagen op waar-
devolle spullen. De politie be-
trapte hem op heterdaad. (RDB)

JETTE

Getuige betrapt
autodieven
Twee minderjarigen sloegen za-
terdagnacht de ruiten van een
geparkeerde wagen stuk aan de
Paul Michielsstraat. Een getuige
had hen opgemerkt waarop ze
vluchtten. Ze werden even later
door de politie gevat aan de Jet-
selaan. (RDB)
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Sinds gisteren mogen verkopers
van schoenen, kleren en leder-
waren geen prijsverlagingen
meer aankondigen tot aan het
begin van de solden op 1 juli. Tij-
dens deze door de federale over-
heid opgelegde periode, die de
sperperiode wordt genoemd,
waren er andere jaren altijd wel
winkeliers die de regels aan hun
laars lapten.
Dit jaar lijkt dat anders te zijn:
bij een wandeling in de Nieuw-
straat troffen we gisteren geen
enkele affiche met een korting
aan. Creatieve verkoopsmetho-
des zijn er wel al te bespeuren.
Zo kan je in Sportsdirect.com,
een grote sportzaak in de City 2,
al rekken vol vinden met ‘crazy
prices’ en ‘must go’. Sokken lig-
gen er voor enkele euro’s en T-
shirts krijg je al voor 10 euro.
‘Het zijn vooral spullen uit onze
winterstock die we aan hele lage
prijzen buiten willen krijgen’,
zegt gerant Ceylan Saglam.
‘Klanten kunnen niet achterha-
len hoeveel ze vroeger kostten,
behalve als ze de stickertjes weg-

halen.’ Fietsen en slaapzakken
worden er wel al aan -20 pro-
cent verkocht, maar dat is wette-
lijk toegestaan. 

Ronde prijzen
De winkel Avance iets verderop
gaat nog het verst met zijn affi-
ches. Die verkoopt zijn schoenen

en lederwaren aan ‘kleine ronde
prijzen’, tussen 25 en 50 euro.
Dat zijn niet de prijzen die ook
de rest van het jaar gehanteerd
worden, geeft uitbater Pino Pag-
liuca toe. ‘Het gaat hier om een
uitzonderlijke situatie, want
mijn bazen hebben beslist dat er
niet verder gehuurd wordt. Te-
gen 28 juni is de winkel defini-
tief dicht’, vertelt hij.
Daarom is Pagliuca al sinds
twee maanden bezig met een
volledige uitverkoop. ‘We heb-
ben aanvankelijk 10 procent af-
geprijsd, dan boden we af tot 30
en 50 procent en de laatste we-
ken zaten we zelfs al aan -
70 procent. Vorige week hingen
de kortingen hier nog in het
groot aan het raam.’ Door het

begin van de sperperiode be-
sloot hij ze vrijdag door de huidi-
ge affiches te vervangen.
‘Uiteraard zijn mijn prijzen bela-
chelijk laag. Ik verkoop kwali-
teitsschoenen aan 30 euro. Som-
mige klanten zien dat als een re-
den om ook nog eens af te bieden
aan de kassa. Maar daar ga ik
niet op in, de Nieuwstraat is nog
altijd wat anders dan de Zuid-
markt.’

Avance pakt uit met ronde prijzen in aanloop naar de definitieve sluiting op 28 juni. ©dbb

GEEN KORTINGEN, WEL AL SUPERPRIJZEN

Winkeliers houden zich
streng aan sperperiode
Geen enkele winkelier
in de Nieuwstraat had
gisteren nog affiches
ophangen met
verminderde prijzen.
De sperperiode
voorafgaand aan de
solden wordt dus
netjes gerespecteerd.
Al zijn er wel al
plekken waar je heel
goede zaken kan doen.
BART BIESEMANS

Hebt u nieuws voor ons? Mail
naar brussel@nieuwsblad.be
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