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DENISE
MANNAERT
FURNITURE 
DESIGN 
AND
LIFESTYLE
OUT OF 
MY SOUL

DENISE MANNAERT CONCEPT STORE
Zeelsebaan 83z 9200 Dendermonde — open 10u-19u, zat & zon 14u-18u

Schoenen De Smedt
since 1953
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www.schoenendesmedt.be
Hoogstraat 24 - 1861 Wolvertem - Tel. 02/269.30.12

-10% op het hele assortiment + 
gratis*  fl es champagne (37,5 cl)
* bij aankoop van een Samsonite 

product vanaf 100 euro
** tot 5 december

SAMSONITE DAYS
van 3/12 tot 10/12

**

BRUSSEL Het idee groeide
deze week naar aanleiding van
de uitbreiding van Télé
Bruxelles, de Franstalige regi-
onale zender. Die is sinds
dinsdag te ontvangen via dvb-t
en kan daardoor een publiek
in Vlaams en Waals Brabant
bereiken. Nogal frappant,
want het Nederlandstalige
TV Brussel kan niet uitzenden
via dat kanaal. De zender
hoopt daar zo snel mogelijk
verandering in te brengen.

‘Volgende week heb ik een

gesprek met de uitbaters van
het VRT-zenderpark’, zegt
hoofdredacteur ad interim
Robert Esselinckx. ‘Het zou
mooi zijn mochten we ook een
plaats krijgen buiten Brussel.’

Dvb-t is het digitale signaal
via de antenne, dat nog weinig
bekend is bij de tv-kijkers. Je
hebt thuis een antenne nodig
om het gratis signaal te ont-
vangen. Toch is aanwezigheid
op dvb-t belangrijk, vindt
Esselinckx.

‘TV Brussel wordt voor een
belangrijk deel met subsidies
gesteund. Dat geld komt van
Vlaanderen en dus willen we
de Vlamingen zo veel mogelijk
een return on investment
geven. We hebben veel poten-
tiële kijkers rond Brussel die
er werken of vaak komen.’

De zender krijgt steun van
Vlaams-Brusselse parlements-
leden. Zo denkt Luckas Van-
der Taelen (Groen!) dat de
uitbreiding een meerwaarde
zou betekenen voor de inwo-

ners van de Rand. ‘Want Brus-
sel is slecht gekend bij de
Vlamingen’, zegt hij. Paul Del-
va (CD&V) vindt zelfs dat de
zender in heel Vlaanderen te
zien zou moeten zijn.

IJverige fans

Het enige slachtoffer van een
mogelijke uitbreiding lijkt
Ring TV, dat in de Rand uit-
zendt. Maar hoofdredacteur
Dirk De Weert vreest niet
voor een kannibalisering. ‘Er
zijn vandaag al veel mogelijk-
heden om TV Brussel in de
Rand te ontvangen’, zegt hij.
‘Via de kabel moet je enkel de
juiste regiocode invoeren en
via hun website is ook alles te
zien. Ik denk dat deze discus-
sie achterhaald is door de
realiteit. Als de Brabanders
Ring TV en TV Brussel kun-
nen ontvangen, zullen ze ge-
woon naar beide kijken. We
hebben ijverige fans, die ver-
liezen we niet zomaar.’

Hoofdredacteur a.i. Robert Esselinckx hoopt TV Brussel
binnenkort ook uit te zenden via de digitale antenne. Foto:dbb

Zender gaat voor digitale antenne

TV Brussel mikt op
kijkers buiten hoofdstad
TV Brussel wil bereik-
baarder worden bui-
ten de hoofdstad. Dat
zou moeten lukken via
dvb-t, het digitale sig-
naal via de antenne.
‘We willen de Vlamin-
gen een return on in-
vestment geven’, zegt
hoofdredacteur a.i.
Robert Esselinckx. 

BART BIESEMANS

Op de hoek van het Vossen-
plein en de Reebokstraat ver-
kommert al geruime tijd een
mooi en authentiek pand. Gis-
teren werd het startschot gege-
ven voor de afbraak en de her-
opbouw. Daarbij blijft op de
gelijkvloerse verdieping plaats
voor twee handelszaken. Daar
was vroeger het café Chez
Marcel nog ondergebracht, dat
onlangs de deuren sloot en
verhuisde. Op de bovenverdie-
ping moeten zo’n vijftien wo-
ningen komen. Het is een pro-
ject dat al lange jaren aansleep-
te en nu zal worden uitgevoerd.

‘Uiteenlopende standpunten,
een opeenvolging van schepe-
nen en andere obstakels, heb-
ben het dossier geblokkeerd of
bevroren’, legt Mohamed Ouri-
aghli (PS), schepen van Stads-

eigendommen, uit. ‘Maar door-
zettingsvermogen en overleg
hebben toegelaten om deze
stadskanker daadwerkelijk aan
te pakken.’

Toch zal het architectonische
en historische patrimonium
beschermd worden. Het bleek
noodzakelijk om de kelder in
de binnenkant wel te dichten
om risico’s tijdens de bouw-
werken te beperken. De kosten
voor het onderhoud van de
kelder bedroegen bovendien
600.000 euro. ‘Het was duur-
der om de kelder te behouden
dan om zes bijkomende wonin-
gen te bouwen.’ De bouw duurt
dertien maanden en kost
4,3 miljoen euro.

Intussentijd wordt ook aan de
overkant van het Vossenplein
nog steeds gewerkt aan de
oude brandweerkazerne. Die
werken liepen wat vertraging
op, maar vorderen toch gun-
stig. In september 2012 zal
daar het binnenplein en het
centraal paviljoen gerenoveerd
zijn. (rdb)

BRUSSEL Aan het Vossen-
plein werd donderdag het
startschot gegeven van het
bouwproject Reebok. Daar-
mee verdwijnt een aansle-
pend stadskanker.

Bouwproject in Marollen
eindelijk van start

De renovatie van het pand
gaat eindelijk van start. Foto: rdb

SINT-GILLIS Op 3 en 4 de-
cember brengt de gemeente
Sint-Gillis de ontwerpers in de
belangstelling met drie evene-
menten. Het eerste, ‘Le mar-
ché pas co’m les autres’ in de
Parmastraat 69, is een markt
rond handgemaakte produc-
ten. Kinderen kunnen tussen
16 en 17 uur terecht in een
atelier voor wintersprookjes. 

Het tweede evenement is
Meli-Mélo in het Volkshuis op
het Voorplein. Een twintigtal

textielontwerpers stellen er
hun werken tentoon zoals
juwelen, tassen, hoeden, ac-
cessoires, vilt, knuffelberen en
gewone kledij.

Het modedifilé van Patou
Saint-Germain is de derde
activiteit. Die organisatie zet
een retrospectieve op van
10 jaar ontwerp en stelt haar
wintercollectie 2011 voor in
het stadhuis op het Van Mee-
nenplein, vanaf 20 uur. De
toegang is gratis. (dbb)

Ontwerpers in de kijker
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PEUTIE Jelle Fluit opende
drie jaar geleden De Zevende
Tafel in Peutie. Sindsdien
bouwde de zaak een uitsteken-
de reputatie op onder de culi-
naire liefhebbers.

‘Ik volgde mijn opleiding in
het Mechelse Coloma-insti-
tuut’, legt de chef-kok uit. ‘Van
bij de opening heb ik de lat
altijd zeer hoog gelegd. Ik werk
niet echt met specialiteiten.
Om de zes à acht weken veran-
der ik de volledige kaart. Dit is
noodzakelijk omdat ik veel met
seizoensgebonden producten
werk.’

‘De meeste groenten kweken
we zelf in een tuintje achteraan
het restaurant en op een lapje
grond in Peutie. Vele sterren-
chefs doe dit nu ook, maar ik
ben er al langer mee bezig’,
lacht hij.

Wildgastronomie

In het hartje van de wildga-
stronomie wist Jelle Fluit on-
langs het beste gerecht klaar te

maken. ‘Ik moest eerst een
recept inzenden. Pas daarna
werden we geselecteerd voor de
werkelijke kookproef. Het the-
ma was een bereiding met wild
konijn aangevuld met twee
verplichte ingrediënten. Ik

kookte wild konijn in een roula-
de van de billen met pancetta-
ham en savooi. In de saus ver-
werkte ik Orvalbier en Franse

Valrhona chocolade.’
‘We moesten acht borden

klaarmaken op twee uur tijd. De
jury vond mijn bord een tech-
nisch hoogstandje. Ik verwerkte
in de chocolade allemaal kleine
groentjes. Dit beeldde de aarde
uit. Daartussen werd het konijn
geplaatst. Net een plaatje zoals
in de natuur.’

‘Uiteraard ben ik vereerd dat
gerenommeerde mensen uit dit
wereldje mijn menu uitkozen.
Dit is mijn eerste grote prijs.
Maar de bal gaat snel rollen. Ik
kreeg deze week ook het bericht
dat ik werd genomineerd voor
de Horeca Awards in januari in
Genk. De jury liet me meteen
ook weten dat ik in aanmerking
kwam als meest beloftevolle

ondernemer in de horeca.’

Michelinster

Net zoals iedere kok droomt
ook Jelle van een Michelinster.
‘Dat moet de ambitie zijn. Maar
mijn beste recensenten zijn nog
altijd mijn klanten. En dat pu-
bliek is heel divers. Ik mik op
het brede publiek. Regelmatig
krijg ik hier ook jonge mensen
uit eigen streek over de vloer. Ik
houd mijn prijzen democra-
tisch. Mijn menu’s starten van-
af 35 euro’, aldus nog Jelle
Fluit. 

Jelle Fluit, eigenaar
van het restaurant ‘De
Zevende Tafel’ behaal-
de in het Waalse Li-
bramont de eerste
prijs in ‘Le Saint Hu-
bert Gourmand’. Als
enige Vlaming wist hij
sterrenchef Robert
Van Duuren te over-
tuigen van zijn gerecht
met wild konijn. 

KOEN MERENS

Beste wildkok België
kookt in Peutie

’’ JELLE FLUIT,
Eigenaar van het res-
taurant De Zevende
Tafel

Klanten zijn beste 
recensenten 

Jelle Fluit wint gerenommeerde kookwedstrijd

INFO
Meer info op www.de7detafel.be

Jelle Fluit aaan de slag in de
keuken van restaurant 
De Zevende Tafel. Foto: kms

ZEMST Sinterklaas en Zwar-
te Piet trokken naar het sche-
pencollege van Zemst om deze
aan te moedigen in hun streven
naar de titel van FairTradeGe-
meente.

‘We zijn vast van plan om de
titel van FairTradeProvincie in
de wacht te slepen. Om deze

titel te behalen moeten we zes
uitdagingen realiseren. Zo moet
ook 65 procent van de gemeen-
ten in Vlaams-Brabant mee-
doen met de campagne. Liefst
70 procent van deze gemeenten
moeten ook effectief de titel
behaald hebben. Dat betekent
dat we in totaal 29 FairTrade-

Gemeenten nodig hebben om
een FairTradeProvincie te kun-
nen worden, rekent Walter
Zelderloo, gedeputeerde voor
ontwikkelingssamenwerking.

Ondertussen mogen al zeven-
tien Vlaams-Brabantse ge-
meenten zich een FairTradeGe-
meente noemen. In onze regio

zijn dit Asse, Grimbergen en
Vilvoorde. Er zijn ook 21 ge-
meenten die inspanningen leve-
ren om de titel van FairTrade-
Gemeente te behalen. Dat zijn
onder meer Kapelle-op-den-
Bos, Londerzeel, Machelen,
Merchtem, Opwijk en Zemst.
(kms)

Sint bezoekt schepencollege in Zemst

Sinterklaas steunt de politici in hun streven
naar een FairTradeGemeente. Foto: kms

MERCHTEM

Belgische vlag
niet langer
halfstok 

In Merchtem worden de
Belgische vlaggen maan-
dag opnieuw gehesen. Ze
waren maanden geleden
aan alle openbare gebou-
wen halfstok gehangen
uit ongenoegen met de
slepende regeringsonder-
handelingen. Omdat
maandag allicht een
nieuwe federale regering
de eed aflegt, wordt het
einde van de impasse
voor iedereen duidelijk
gemaakt. (jhw)

KRAAINEM 

Opnieuw geen
begroting in
december 

‘Bij de bespreking kwam
opnieuw het grote ver-
schil tussen begroting en
de werkelijkheid tot ui-
ting’, zegt Luk Van Bie-
sen, fractieleider Open
VLD. ‘Het verschil tussen
de begrotingswijziging 2
en de werkelijkheid be-
draagt op zijn minst
2,2 miljoen euro. Ook
werd 2,3 miljoen euro te
ontvangen belastingen
niet opgenomen. Alles bij
elkaar is dit een verschil
van 4,5 miljoen euro.’

‘De schepen van Finan-
ciën moest uiteindelijk
toegeven dat hij er niet
in slaagt een begroting op
te stellen. Daarom wordt
tijdens de maand januari
in gezamenlijk overleg
een begroting uitge-
werkt.’ (kms)

ZAVENTEM 

Zaventem bouwt
aan toekomst
zonder armoede 

Voor het tweede jaar op
rij neemt de gemeente
deel aan de campagne
‘Soep op de Stoep’ van
Welzijnszorg. De op-
brengst gaat integraal
naar één van de 150 pro-
jecten die dagelijks ar-
moede bestrijden in
Vlaanderen en Brussel.
De campagne wordt ge-
voerd tijdens de weke-
lijkse markt in Zaventem
op 12 december en in
Sterrebeek op 13 decem-
ber. ‘Samen met de voor-
zitsters van het OCMW
en de Sociale Raad ne-
men wij vanaf 10 uur de
soepbedeling voor onze
rekening. Op 13 decem-
ber kunnen wij trouwens
op extra hulp rekenen bij
de verkoop. Jeanine Bis-
schops, meter van de
actie, komt ons een
handje helpen’, zegt sche-
pen voor Sociaal beleid
en Gelijke kansen Dirk
Philips. (kms)

Telex

BRUSSEL-NOORDRAND


