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DE RING

Gennez pakt naast haar tof ministerpostje.
Komt boontje niet om zijn loontje, nadat zij
eerder de meest bekwame sp.a’er
Frank Vandenbroucke opzijgeschoven heeft?
Andy De Bruyn, Herzele

Samenstelling
Katy Boels &
Ingrid De Vos

GRIMBERGEN

«Nieuwe regering is doorn in oog van De Wever»
PROFICIAT Voor de meesten onder ons is

er een gevoel van grote opluchting: wij hebben
een nieuwe regering. Het land kan weer volwaardig bestuurd worden, het internationaal
vertrouwen zal groeien. We voelen niet langer
de hete adem van de financiële markten in de
nek. Op de valreep is een catastrofe vermeden.
Proficiat dus aan de onderhandelaars voor het
bereikte resultaat. Dat is natuurlijk een doorn
in het oog van de oppositie, met Bart De Wever
op kop. Hoewel de regering werd afgeslankt,
spreekt hij van een obesitaskabinet dat op alles
wil besparen, behalve op zichzelf. In plaats van
te staan roepen als een verongelijkte jongen,
die zichzelf buiten spel gezet heeft, zou hij
beter constructief oppositie voeren. Voor ons
telt enkel een goed beleid met als belangrijkste
doel het veilig stellen van onze welvaart. De
rest is bijzaak.
Arie Mertens, Keerbergen

Taalevenwicht Di Rupo I is een feit. De
buit is binnen. De goede sint was net op tijd
klaar. Een obesitasregering volgens Bart De
Wever. Liefst 19 excellenties waren er nodig om
een zeker taalevenwicht te bekomen. Een
evenwicht dat ver zoek is in het kernkabinet of
in de ministerraad, daar zijn de Franstaligen de
baas. In de Kamer zal Di Rupo kunnen rekenen
op 80% van de Franstalige minderheid en
maar 49% van de Vlaamse meerderheid in dit
land. Bij de verdeling van de postjes werden
ook enkele rekeningen vereffend, en kreeg
Caroline Gennez van de nieuwe sp.a voorzitter
Bruno Tobback een zuur koekje van eigen deeg
geserveerd. Hiermee wordt het tijdperkStevaert afgesloten, zo lijkt het wel. Vreemd is
de keuze voor Vande Lanotte, de man die
België in de paarse regeringen uitverkocht om
begrotingen te doen kloppen, en het Zilverfonds volpompte met voorgebakken lucht.
André Vanhaeren, Genk
Hoe het voelt Nu weet Caroline Gennez

4545@hln.be

wellicht hoe Frank Vandenbroucke zich moet
gevoeld hebben toen hij gedumpt werd.
Karel Biljouw, Zeebrugge

Sinterklaasregering Deze regering is

4545
Het Laatste Nieuws
Dialoog
Postbus 4545
1730Asse
02/454 28 31
Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor
uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en
telefoonnummer.
Beëindig uw sms met
uw naam en postcode.

al de geschiedenis ingegaan nog voor ze
begon. Ze zal de Sinterklaasregering heten, na
de langste formatiegesprekken sinds mensenheugenis wereldwijd. Er zijn 13 klazen en 6 pieten. We mogen hopen dat ze samen de roede
zullen hanteren om van dit verwend en wanor-

Karel De Gucht Ik begrijp

Jaloezie De Gucht heeft wel

degelijk gelijk in deze materie. De
opheffing van het bankgeheim zet
de deur open voor misbruiken
ontsproten uit jaloezie. En die
jaloezie is er, afgaande op de
commentaren in de krant.
Patrick C., Lochristi

Vuilnisman Een vuilnisman

kan zich niet permitteren 100.000
euro te betalen aan advocaten om
zijn bankgeheim te vrijwaren,
zeker niet als hij niets te verbergen
heeft voor de fiscus.
W. De Cock, Booischot
gelukkigste mens van België is
zeker ex-premier Leterme die nu
gaat werken in Parijs. Hebt u zijn
brede glimlach gezien, nu hij
eindelijk van de Belgische politiek
verlost is? Had hij zijn werk kunnen
doen, dan hadden we nu niet in
zo’n grote problemen gezeten.
Marc De Lauw,
Sint-Maria-Oudenhove

Paul van Lerberghe,
Berkenlaan 35, 8790 Waregem
Onze broer Paul krijgt op 10 december
een nieuwe voordeur. Hij wordt 50 jaar.
Wij willen hem dan ook verrassen met
veel kaartjes. Doen jullie mee?

delijk Belgisch nest een voorbeeldig nieuw
landje te maken. En dan bedoel ik een land
waar niemand op basis van afkomst, taal of
woonplaats privileges kan eisen, waar de centen goed besteed worden en waar alle kinderen
groot en klein geborgen, veilig en zeker van een
toekomst zullen zijn. Dank u, Sinterklaasje!
René Lenaerts, La Roche-en-Ardenne

Jacuzzi Driewerf hoera! Met de nieuwe

bewindsploeg komt ons landje toch nog aan
regeren toe. Nu voor onderling goed begrip
met z’n allen het taalbad in! Hopelijk is de
jacuzzi groot genoeg...
Johan Brouwers, Kalmthout

Offers Na anderhalf jaar onderhandelen

ontwaken we in een land dat eindelijk weer een
volwaardige regering heeft. Ik hoop dat onze
nieuwe ministers na al die tijd echt wakker
worden en als eerste beleidsdaad op hun eigen
wedde bezuinigen! Zij moeten nu het voorbeeld geven. Als ze zelf 10% inleveren, kunnen
ze probleemloos offers vragen van de gewone
man. Zo zouden ze ook de mond snoeren van
hun rivalen van de N-VA. Deze laatsten
schreeuwen nu moord en brand. Eigenlijk hadden ze gehoopt dat er nooit een regering op de
been zou komen. Toen ze zelf aan zet waren,
hebben ze geen bekwaamheid of verantwoordelijkheid getoond.
Albert L., Genk

mero-verhaal’ op een publieke zender, zonder
enige tegenstand in de studio... We moeten nu
écht uitkijken, ook met onze kostbare minuten
zendtijd.
Didier De Smet, Merelbeke

Baard af De regering heeft de eed afgelegd

Comfortabel Wat moet het toch comfor-

en kan beginnen aan een, laat ons hopen, stevige rit naar de volgende verkiezingen. Mensen
die tijdens de meer dan 500 dagen allerlei
beloftes hebben gedaan wat ze zouden doen
indien er een regering zou komen of indien Elio
Di Rupo premier zou worden, moeten maar
woord houden. Koen Fillet heeft zijn weelderige baard al afgeschoren. Filip Dewinter twitterde ooit dat hij naar Namibië zou verhuizen
als Elio premier zou worden, maar trekt nu zijn
staart in. Goed voor de zwarte medemens, zo
moet die zijn wartaal niet aanhoren.
Gilbert Vangampelaere, Markegem

Linkse regering De bevolking in
Vlaanderen heeft rechts gestemd en krijgt nu
een linkse regering. Luisteren naar het volk?
Zelden van gehoord.
Patrick Borremans, Halle
Calimero Waarom in godsnaam een hyper-

cynische oppositieleider uitnodigen in Terzake,
nog voor iemand van de toekomstige regering
enige toelichting kon geven betreft de nieuwe
formatie? Zo wordt de publieke opinie nog
maar eens misleid door steeds hetzelfde ‘cali-

tabel zijn om Bart De Wever te heten in dit
landje. Altijd en overal een podium krijgen om
te stellen dat niets maar dan ook niets deugt.
Nooit wordt hem echter gevraagd in detail uit
te leggen hoe hij het dan zou doen.
Jos Digneffe, Kermt

Zware verantwoordelijkheden

Vreemd dat men bevoegdheden als asiel en
migratie op de schouders legt van nieuwkomer
De Block. Wil men de zware verantwoordelijkheden niet bij de onschendbare oude krokodillen leggen? Als Maggie De Block er niet in
slaagt doeltreffend in te grijpen, zal zij veel
kritiek krijgen.
Johan Vander Poorten, Antwerpen

Pensioenleeftijd Ik denk dat de werken-

de Vlaming mag blij zijn dat er in Wallonië een
partij als de PS bestaat die nog een beetje aan
de gewone mens denkt. Mochten Alexander
De Croo en Bart De Wever hun wil volledig
kunnen doordrijven, dan lieten ze, zoals
Europa het wil, ons werken tot we doodvallen
en dan nog voor een hongerloontje.
Erik Decorte ,Vinderhoute

Haven krijgt
passagiersterminal

ring-Di Rupo zal uitblinken, is mij nog niet
duidelijk. Voorlopig in elk geval niet in duidelijke communicatie. Sinds het akkoord over de
begroting doen de meest uiteenlopende
versies de ronde over de afschaffing van de
belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. Die houdt op te bestaan,
maar voor wie? Voor de nieuwe contracten

Claire haar man Laurent verdedigt. Prins Laurent heeft zijn
fouten zoals elke mens, maar hij
wordt altijd gezocht door de
media. Altijd en overal is hij de
pineut. Daarom, Claire: knap
gedaan! Jij doet wat elke vrouw
(en man) zou moeten doen en dat
is achter je partner staan. Tof dat
je dit durfde in jouw positie. Je man
was zo te zien blij verrast. Het zal
jullie relatie ten goede komen!
Vera Pulmans, Molenstede

Moedig Prinses Claire heeft
zich getoond als grote dame, toen
ze voor de camera’s de verdediging opnam van prins Laurent. Ze
heeft gelijk: die aanvallen mogen
nu stoppen.
Marc Pysson, Merkem
Kerstboom Het minste wat je

kan zeggen, is dat ze in Aalst meer
troeven hebben dan carnaval om
zich in de schijnwerpers te werken.
Na de warmbloedigste burgemeester van België hebben ze nu
ook de lelijkste kerstboom van ons
land. Eén ding is zeker, Aalst zal de
enige stad zijn waar half februari
nog eens kerstbomen opduiken en
ze zullen waarschijnlijk mooier
zijn dan degene die nu op de
Markt staat.
Hilde Baeyens, Ninove

Marc Polfliet, t.a.v. Louis en Maria,
Sint-Amandsesteenweg 29, 2880 Bornem
Mijn ouders vieren op 15 december hun
60ste huwelijksverjaardag. Maken jullie
die dag nog mooier dan hij al is met
een kaartje voor hen?

«Er zijn andere manieren om te besparen dan
kankerpatiënten hun medicatie afnemen»
Gezondheid te koop?

Professor Cassiman vindt het niet
meer kunnen dat de ziekteverzekering miljoenen euro’s uitgeeft aan
peperdure medicijnen om het leven
van terminale kankerpatiënten met
enkele maanden of jaren te verlengen. Diezelfde kankerpatiënten
reageren massaal, en terecht. Waartoe dient de ontwikkeling van deze
medicijnen, waar sommigen zonder
twijfel containers geld mee verdienen, als 99% van de bevolking zich
deze medicijnen niet kan veroorloven? Is het dan toch zo dat gezondheid gekocht kan worden door de
kleine minderheid die er het kapitaal
voor heeft? Waartoe dienen acties
zoals ‘Kom op tegen Kanker’ dan
nog? Het geld uit die acties, die voor
het merendeel gesteund worden
door mensen die het helemaal niet zo
breed hebben, wordt dan gebruikt
om medicatie te ontwikkelen die
voor henzelf onbetaalbaar zal zijn.
Iedereen weet dat de ziekteverzekering stilaan niet meer te betalen valt,
maar er zijn andere manieren om te
besparen dan kankerpatiënten hun
medicatie afnemen. Denk maar aan
de honderdduizenden overbodige
onderzoeken die jaarlijks gebeuren,
zoals scans. Of aan het feit dat geneesheren-specialisten het dubbele
tot het vierdubbele ereloon rekenen
aan patiënten die op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis liggen,
hen al dan niet opgedrongen. Denk
ook aan het feit dat patiënten soms
van het kastje naar de muur gestuurd
worden met steeds dure consultaties
als gevolg. Consultaties waarvan
men op voorhand weet dat ze geen
aarde aan de dijk brengen en zowel

De Leuvense strafrechter heeft
een psychiater aangesteld om
een 73-jarige man uit Grimbergen te onderzoeken, die terecht
staat voor laster aan en stalking
van Chris Taes, de burgemeester
van Kortenberg.
V.S. ligt overhoop met het College
van Burgemeester en Schepenen
over de verkoop van enkele
bouwgronden in Kortenberg tussen 1997 en 1999. Het leidde tot
een in 2003 geseponeerde klacht,
waarna de lastercampagne zou
begonnen zijn.
Volgens Taes’ advocaat werd er
nochtans niets onregelmatig
vastgesteld, maar V.S. blijft daar
anders over denken. Hij diende
op 13 december 2010 opnieuw
klacht in tegen Taes, dit keer wegens valsheid in geschrifte over
de verkoop van een perceel
grond. De rechter liet die klacht
onderzoeken, maar Taes is buiten
vervolging gesteld omdat de feiten verjaard zijn.
Ondertussen zou de zeventiger
hem echter blijven bestoken met
allerhande berichten, feiten
waarvoor hij volgende week voor
de raadkamer moet verschijnen.
Zijn proces wordt verder gezet op
8 mei 2012. (MVH)

BRUSSEL

Klare wijn graag Of en waarin de rege-

Prinses Claire Knap hoe

Karel De Gucht niet. Hij zegt dat
hij al jaren gepest wordt door de
fiscus. Volgens mij is het de
werkmens die al jaren gepest
wordt door de fiscus en... het
wordt nog erger!
Marc Sterckx, Tienen

Gelukkigste mens De

Deregering-DiRupo I
heeft de eed afgelegd
bij de koning. De
grootsteverrassingin
de nieuwe regering is
de afwezigheid van
Caroline Gennez.

vanaf 2012, of ook voor hen die in 2011 en vorige jaren zonnepanelen, dubbele beglazing,
enz... hebben geplaatst? Wordt het niet hoog
tijd dat er klare wijn wordt geschonken?
W. Braeckman, Berlare

‘Stalker’
burgemeester
naar psychiater

aan de patiënt als de gemeenschap
bergen geld kosten. Daar kan écht en
serieus bespaard worden.
Marc Poelman, Wetteren

Voor mijn zoon Professor

Cassiman, ik ben 54 jaar en palliatief
kankerpatiënte. Uw uitspraken
maken me boos en verdrietig. Ik ben
alleenstaande moeder van een zoon
van 15 jaar. Het is een leuke, lieve
jongen, die het zeker zal maken in zijn
leven. Als ik kom te sterven, moet hij
naar een pleeggezin. Moet ik mijn
strijd dan maar opgeven, en hem nog
vroeger in de steek laten, omdat de
behandeling te veel kost? Heeft mijn
zoon dan niet het recht om zijn
moeder zo lang mogelijk bij zich te
hebben?
Rita Slegers, Geel

Verjaardag halen Is ons leven

dan niks waard? Ik heb pancreaskanker met uitzaaiingen naar de lever, en
volg een chemokuur die niet levensreddend maar levensverlengend is.
Met andere woorden: de chemo die
ik nu krijg, kan mijn leven alleen maar
met enkele maanden rekken. In
september van dit jaar kreeg ik te
horen dat ik slechts te leven heb tot
Nieuwjaar. ik vecht op dit moment
met alle mogelijke middelen om in
leven te blijven tot de verjaardag van
mijn vrouw: 9 januari. En dan lees ik in
uw krant dat professoren zich afvragen of het verantwoord is tienduizenden euro’s uit te geven om een
leven met enkele maanden te verlengen. Weet professor Cassiman
hoeveel geestelijk leed hij kankerpatiënten aandoet met zijn stelling?
René Scheers, Haasdonk

Straf Ik vind het nogal straf dat

mensen die hun hele leven hun
bijdrage betaald hebben aan allerlei
soorten van verzekeringen en sociale
zekerheid, geen therapie meer zouden krijgen. Kan een patiënt er aan
doen dat de medicatie die hij nodig
heeft zo duur is? Dat ligt aan de
farmaceutische sector. Pak de fraude
aan, zo komt er budgettaire ruimte
voor dure therapieën.
Gijs Danny, Geel

Zinvol Pakkende getuigenissen

van M.M. en L. Vandewalle in de
krant van dinsdag! Als je kans hebt
om je leven te verlengen, en je vindt
dat zinvol, dan denk je toch niet aan
geld.
Nicole Vanderstichele, Melle

Laatste greintje hoop Als

ex-kankerpatiënt heb ik volgende
vraag: waarom het laatste greintje
hoop afnemen van deze zwaar zieke
mensen? Moordenaars kosten de
gemeenschap veel meer.
R. Tant, Blankenberge

Grens Moeten we een terminale

patiënt nog een behandeling geven
die 50.000 euro per jaar kost of nog
meer, terwijl het leven van de patiënt
hooguit met enkele maanden wordt
verlengd? Dit is niet de grote vraag.
Levens redden mag men niet in euro’s
uitdrukken. Laat alstublief iedere
volwassene de kans om voor zichzelf
de grens te bepalen tussen ‘menswaardig leven’ en ‘zinloos lijden’. Ik
ga ervan uit dat hij dat doet in samenspraak met zijn eigen familie en zijn
begeleidende arts.
Norbert Vanhoutte, Heestert

De Haven van Brussel krijgt een
passagiersterminal. Die terminal
moet cruiseschepen naar de
hoofdstad trekken. Minister van
Haven Brigitte Grouwels wil de
haven op die manier beter in de
stad integreren en trekt 1,7 miljoen euro uit voor de terminal en
andere projecten.
Cruiseschepen zullen kunnen
aanmeren aan de Meudonpaviljoenen
in
Neder-OverHeembeek. Eerst moet wel nog
een haalbaarheidsstudie naar de
terminal komen.
Ook het Tir-centrum, het herverdeelcentrum van de haven, krijgt
een fikse opknapbeurt.
De ministerraad besliste ook om
300.000 euro te geven aan de Haven om voor goederenvervoer de
overstap van de weg naar het water te maken. (RDK)

OOK LUK VAN BIESEN EN ‘BOZE’ SONJA BECQ ZETELEN IN PARLEMENT

Lieve Wierinck nieuw in Kamer

MEISE/ZAVENTEM/KRAAINEM

De nieuwe regering houdt ook gevolgen in voor
een aantal politici bij ons. Luk Van Biesen (Open
Vld) uit Kraainem neemt opnieuw zijn stek in het
parlement in. Een nieuw Open Vld-gezicht in de
Kamer wordt de Zaventemse OCMW-voorzitster
Lieve Wierinck. Sonja Becq uit Meise is dan weer
boos omdat CD&V geen vrouw naar de regering
stuurt.
DIMITRI BERLANGER
ROBBY DIERICKX
Lieve Wierinck uit Zaventem
stond anderhalf jaar geleden bij
Open Vld als tweede opvolger op
de kieslijst. Zij zal nu Guy Vanhengel, die terug naar het Brussels parlement gaat, vervangen in
de Kamer. «Voor mij is dit een hele
uitdaging», zegt Wierinck (54).
«Eind dit jaar zal ik niet meer zelf
in mijn apotheek in Zaventem
staan en heb ik dus voldoende tijd
om me op mijn nieuwe taak te focussen. Die taak valt trouwens
ook goed te combineren met mijn
functie van schepen en OCMWvoorzitter in Zaventem.»
«Vermoedelijk krijg ik dezelfde
commissies als Guy Vanhengel,
dus ik zal me daar al wat op voorbereiden. Ik kijk er enorm naar uit
en ben zeer gemotiveerd. Of ik dit

had voelen aankomen? Absoluut
niet, maar ik begin er met de volle moed aan», besluit Lieve Wierinck, die ook meteen aangaf volgend jaar opnieuw op te zullen
komen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Splitsing B-H-V
Luk Van Biesen uit Kraainem zal
haar ongetwijfeld met raad en
daad bijstaan. Hij vervoegt als
eerste opvolger het parlement nu
Maggie De Block staatssecretaris
wordt. «Ik was in de vorige legislatuur al zes jaar parlementslid.
Mijn dada’s zijn de financiën,
staatshervorming en de begroting. Ik ben een gelukkig man. Als
je zoveel jaar geijverd hebt voor
de splitsing van B-H-V en bijvoorbeeld de gelijkstelling van het
statuut voor arbeiders en bedienden dan wil je niet aan de zijlijn

Lieve Wierinck en Luk Van Biesen zijn tevreden.
Sonja Becq (rechts) helemaal niet. Foto’s Belga en RDK
staan op het moment dat die zaken effectief verwezenlijkt worden.» Bij CD&V is dan weer niet
iedereen even opgezet met de
gang van zaken. «Geen sociale bevoegdheden, geen vrouwen en
geen Vlaams-Brabander in de regering voor CD&V: het blijft
zwaar te betreuren», zo verwoordde, federaal parlementslid
en OCMW-voorzitster in Meise,

WEMMEL

Gewezen Open Vld-voorzitter
keert partij rug toe
Mark Ceenaeme, die tussen 1994
en 2008 voorzitter was van Open
Vld Zemst, heeft ontslag genomen uit de partij. Hij doet dat omdat hij helemaal niet tevreden is
met het regeringsakkoord en met
het aandeel van Open Vld daarin.
Ceenaeme was tot voor kort penningmeester van Open Vld
Zemst. «Ik kan me helemaal niet
vinden in de akkoorden die de
partij gemaakt heeft tijdens de
onderhandelingen», aldus de 63jarige Mark Ceenaeme. «Tijdens
die onderhandelingen draaide
Open Vld steeds met de wind en
de overeenkomsten die gemaakt
werden, stroken dan ook niet met
de gedachtegang van de partij.»
«Mijn beslissing heeft dan ook
niets met de lokale politiek te maken», maakt hij duidelijk. «Ik was
zelfs volop met de voorbereidingen van de gemeenteraadsver-

Zwaargewonden
bij ongeval

VILVOORDE
Snelwegwandelaar
voor rechtbank
Een 51-jarige Vilvoordenaar
moest voor de correctionele
rechtbank van Brussel verantwoorden voor weerspannigheid.
De man werd rond half 4 ‘s nachts
opgemerkt toen hij naast de A12
liep. Naar eigen zeggen zocht de
man een lift. Veiligheidsmensen
van discotheek Carré stopten en
hielden de man tegen tot de gealarmeerde politie toegesneld
kwam. In de combi liep het uit de
hand. De man stampte in het wilde weg. Hierbij raakte een agente
gewond die nu nog altijd arbeidsongeschikt is. Ter zitting werd
een expertiseverslag gevraagd.
Uitspraak daarover op 19 december. (WHW)

genomen binnen de partij en ook
veel gerealiseerd als we daar de
kans toe kregen, denk maar aan
Miet Smet. Het enige dat er ons nu
rest is het senaatsvoorzitterschap.»
Of ik voor mezelf niet te veel ontgoocheld ben? «Ik ben met mijn
twee voeten op de grond geboren...», antwoordt Sonja Becq nog
veelbetekenend.

ZEMST

MELSBROEK

Bij een ongeval op het kruispunt
van de Haachtsesteenweg met de
Stationsstraat in Melsbroek zijn
in de nacht van zondag op maandag om 23.39 uur twee personen
zwaargewond geraakt. De chauffeur van het aanrijdende voertuig
is een 30-jarige man uit Laken. In
de andere auto zat een 51-jarige
man uit Erps-Kwerps. Beide
chauffeurs werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren
niet in levensgevaar. (ABH)

haar ontgoocheling op Facebook
over het feit dat CD&V vier mannen naar de federale regering
stuurt. «Ik ben gewoon boos»,
licht Becq, waarvan werd aangenomen dat ze ook in aanmerking
kwam voor het staatssecretarisschap, toe. «Het is heel moeilijk
om te verteren dat er geen enkele
CD&V-vrouw in de regering zit.
Wij hebben altijd het voortouw

Directeur Herman Siebens leidt koningin Paola rond in de school. Foto Lukas

Koningin Paola bezoekt campus Wemmel
Campus Wemmel beleefde gisteren een historische dag. In
aanwezigheid van koningin Paola werd namelijk het gloednieuwe schoolgebouw officieel
in gebruik genomen. «Dit is voor
ons een hele eer», sprak een fiere directeur Herman Siebens.
Eigenlijk gaat het om drie gebouwen die werden ingehuldigd: nieuwe didactische keukens en restaurant voor de gastronomische hotelschool, een
nieuw internaat en een vleugel
met nieuwe klaslokalen.
De burgemeester, directeur en
de leerlingen van de hotel-, toerisme- en sportschool hadden
gistermorgen hun beste beentje
voorgezet. Toen de koningin
rond 11 uur aankwam, werd ze
verwelkomd met een erehaag.
Na een korte plechtige zitting
bezocht Paola het nieuwe gebouw. Daarna kon ze in beperkte
kring ook genieten van een gastronomische lunch bereid door

de hotelschool.
Directeur Herman Siebens was
in zijn nopjes. «We hebben met
onze hotelschool al verschillende keren in het paleis mogen opdienen. Dat hare majesteit hier
vandaag is, is een bewijs dat ze
daar duidelijk tevreden over
was. Dit is dan ook een grote eer
voor ons.»

Hofmaarschalk
Siebens nam zelf het initiatief
om Paola naar Wemmel te halen. «Ik heb dat gevraagd aan de
hofmaarschalk waarmee we in
contact staan. We moesten een
brief schrijven en er kwam positief antwoord. Daarna was het
kwestie van een geschikte datum zoeken en alles voor te bereiden.»
Brenda De Buyser (17) uit Meise
was een van de studenten bakkerij die een erehaag vormden.
Dat de koningin hen voorbijliep
zonder een hand te geven vond
ze niet erg. «Ik heb de koningin

Marc Ceenaeme. Foto Galicia
kiezingen van oktober volgend
jaar bezig. Wat mijn toekomstplannen betreft, kan ik zelf nog
niet veel zeggen omdat ik nog
niet weet wat ik ga doen», besluit
Mark Ceenaeme. (RDK)

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

toch van dichtbij gezien», lacht
ze. «Dit is alleszins geweldig voor
onze school.»
Het nieuwe gebouw waar het allemaal om draaide is een complex van drie vleugels met een
nieuwe didactische keuken en
restaurant (Norrland). Er is ook
een nieuw internaat met meer
dan 50 kamers en 12 nieuwe leslokalen, onder meer voor de
technische vakken restaurant en
het specialisatiejaar sport.
«Het geheel heeft de scholengroep Ringscholen meer dan
tien miljoen euro gekost», vervolgt directeur Siebens. «Het is
een project van goed twee jaar.
Tijdens de expo ‘58 is de school
van de Heizel naar Wemmel verhuisd. Alle gebouwen van toen
stonden er nu nog. Na 50 jaar
waren die wel stilaan versleten
en aan vervanging toe. Nu kunnen we met onze nieuwe infrastructuur het honderdjarige bestaan van onze school in 2020 tegemoet gaan.» (DBS)
LE

Gewapende overval op bankkantoor
Twee gewapende onbekenden
hebben gisterochtend een kantoor van BNP Paribas Fortis langs
de Paul Hymanslaan in SintLambrechts-Woluwe overvallen.
Omstreeks 10 uur drongen twee
daders het kantoor, dat vlakbij
metrostation Tomberg in SintLambrechts-Woluwe gelegen is,
binnen. Ze waren gewapend,
maar volgens de politie werd er
niet geschoten. «Wel konden de
boeven met hun buit ontkomen»,
zegt Maarten Vicca van politiezone Montgomery. «Hoe groot die

buit is, is momenteel nog niet geweten.»
Toen de politie ter plaatse kwam,
waren de daders al weg. «Daarom
werden de grote middelen meteen ingezet, maar vergeefs. De
overvallers zijn spoorloos en het
onderzoek loopt momenteel
nog.»
Op het moment van de feiten waren verschillende personeelsleden aanwezig. Zij kregen achteraf
allemaal begeleiding. Het kantoor bleef na de overval de hele
dag gesloten. (RDK)

WEMMEL

Benefietoptreden Nicole en Hugo
De Dexia-kantoren van Wemmel,
Meise, Strombeek en Wolvertem
organiseren op 18 december in
De Zandloper in Wemmel een
kersthappening met Nicole en

Hugo ten voordele van Music For
Life. Het optreden start rond 16
uur. Kaarten kosten 12 euro in
voorverkoop, 15 euro ter plaatse.
Steunkaarten voor 5 euro. (DBS)

