
PROFICIATVoordemeestenonderons is
ereengevoelvangroteopluchting:wijhebben
eennieuweregering.Het landkanweervol-
waardigbestuurdworden,het internationaal
vertrouwenzalgroeien.Wevoelenniet langer
deheteademvandefinanciëlemarkten inde
nek.Opdevalreep iseencatastrofevermeden.
Proficiatdusaandeonderhandelaarsvoorhet
bereikteresultaat.Dat isnatuurlijkeendoorn
inhetoogvandeoppositie,metBartDeWever
opkop.Hoewelderegeringwerdafgeslankt,
spreekthijvaneenobesitaskabinetdatopalles
wilbesparen,behalveopzichzelf. Inplaatsvan
testaanroepenalseenverongelijkte jongen,
diezichzelfbuitenspelgezetheeft,zouhij
beterconstructiefoppositievoeren.Voorons
teltenkeleengoedbeleidmetalsbelangrijkste
doelhetveiligstellenvanonzewelvaart.De
rest isbijzaak.
ArieMertens, Keerbergen

TaalevenwichtDiRupoI iseenfeit.De
buit isbinnen.Degoedesintwasnetoptijd
klaar.EenobesitasregeringvolgensBartDe
Wever.Liefst19excellentieswarenernodigom
eenzekertaalevenwichttebekomen.Een
evenwichtdatverzoek is inhetkernkabinetof
indeministerraad,daarzijndeFranstaligende
baas. IndeKamerzalDiRupokunnenrekenen
op80%vandeFranstaligeminderheiden
maar49%vandeVlaamsemeerderheid indit
land.Bijdeverdelingvandepostjeswerden
ookenkelerekeningenvereffend,enkreeg
CarolineGennezvandenieuwesp.avoorzitter
BrunoTobbackeenzuurkoekjevaneigendeeg
geserveerd.Hiermeewordthettijdperk-
Stevaertafgesloten,zo lijkthetwel.Vreemdis
dekeuzevoorVandeLanotte,demandie
België indepaarseregeringenuitverkochtom
begrotingentedoenkloppen,enhetZilver-
fondsvolpomptemetvoorgebakken lucht.
André Vanhaeren, Genk

HoehetvoeltNuweetCarolineGennez
wellichthoeFrankVandenbrouckezichmoet
gevoeldhebbentoenhijgedumptwerd.
Karel Biljouw, Zeebrugge

SinterklaasregeringDezeregering is
aldegeschiedenis ingegaannogvoorze
begon.ZezaldeSinterklaasregeringheten,na
de langsteformatiegesprekkensindsmensen-
heugeniswereldwijd.Erzijn13klazenen6pie-
ten.Wemogenhopendatzesamenderoede
zullenhanterenomvanditverwendenwanor-

delijkBelgischnesteenvoorbeeldignieuw
landjetemaken.Endanbedoel ikeen land
waarniemandopbasisvanafkomst, taalof
woonplaatsprivilegeskaneisen,waardecen-
tengoedbesteedwordenenwaarallekinderen
grootenkleingeborgen,veiligenzekervaneen
toekomstzullenzijn.Danku,Sinterklaasje!
René Lenaerts, La Roche-en-Ardenne

JacuzziDriewerfhoera!Metdenieuwe
bewindsploegkomtons landjetochnogaan
regerentoe.Nuvooronderlinggoedbegrip
metz’nallenhettaalbad in!Hopelijk isde
jacuzzigrootgenoeg...
Johan Brouwers, Kalmthout

OffersNaanderhalf jaaronderhandelen
ontwakenweineen landdateindelijkweereen
volwaardigeregeringheeft. Ikhoopdatonze
nieuweministersnaaldietijdechtwakker
wordenenalseerstebeleidsdaadophuneigen
weddebezuinigen!Zijmoetennuhetvoor-
beeldgeven.Alszezelf 10%inleveren,kunnen
zeprobleemloosoffersvragenvandegewone
man.Zozoudenzeookdemondsnoerenvan
hunrivalenvandeN-VA.Deze laatsten
schreeuwennumoordenbrand.Eigenlijkhad-
denzegehooptdaternooiteenregeringopde
beenzoukomen.Toenzezelfaanzetwaren,
hebbenzegeenbekwaamheidofverantwoor-
delijkheidgetoond.
Albert L., Genk

KlarewijngraagOfenwaarinderege-
ring-DiRupozaluitblinken, ismijnogniet
duidelijk.Voorlopig inelkgevalniet induidelij-
kecommunicatie.Sindshetakkoordoverde
begrotingdoendemeestuiteenlopende
versiesderondeoverdeafschaffingvande
belastingverminderingvoorenergiebesparen-
de investeringen.Diehoudtoptebestaan,
maarvoorwie?Voordenieuwecontracten

vanaf2012,ofookvoorhendie in2011envori-
ge jarenzonnepanelen,dubbelebeglazing,
enz...hebbengeplaatst?Wordthetniethoog
tijddaterklarewijnwordtgeschonken?
W.Braeckman, Berlare

BaardafDeregeringheeftdeeedafgelegd
enkanbeginnenaaneen, laatonshopen,stevi-
geritnaardevolgendeverkiezingen.Mensen
dietijdensdemeerdan500dagen allerlei
belofteshebbengedaanwatzezoudendoen
indienereenregeringzoukomenof indienElio
DiRupopremierzouworden,moetenmaar
woordhouden.KoenFilletheeftzijnweelderi-
gebaardalafgeschoren.FilipDewintertwit-
terdeooitdathijnaarNamibiëzouverhuizen
alsEliopremierzouworden,maartrektnuzijn
staart in.Goedvoordezwartemedemens,zo
moetdiezijnwartaalnietaanhoren.
Gilbert Vangampelaere, Markegem

LinkseregeringDebevolking in
Vlaanderenheeft rechtsgestemdenkrijgtnu
een linkseregering.Luisterennaarhetvolk?
Zeldenvangehoord.
Patrick Borremans, Halle

CalimeroWaaromingodsnaameenhyper-
cynischeoppositieleideruitnodigen inTerzake,
nogvoor iemandvandetoekomstigeregering
enigetoelichtingkongevenbetreftdenieuwe
formatie?Zowordtdepubliekeopinienog
maareensmisleiddoorsteedshetzelfde ‘cali-

mero-verhaal’opeenpubliekezender,zonder
enigetegenstand indestudio...Wemoetennu
échtuitkijken,ookmetonzekostbareminuten
zendtijd.
Didier De Smet, Merelbeke

ComfortabelWatmoethettochcomfor-
tabelzijnomBartDeWeverteheten indit
landje.Altijdenoveraleenpodiumkrijgenom
testellendatnietsmaardanooknietsdeugt.
Nooitwordthemechtergevraagd indetailuit
te leggenhoehijhetdanzoudoen.
Jos Digneffe, Kermt

Zwareverantwoordelijkheden
Vreemddatmenbevoegdhedenalsasielen
migratieopdeschouders legtvannieuwkomer
DeBlock.Wilmendezwareverantwoordelijk-
hedennietbijdeonschendbareoudekrokodil-
len leggen?AlsMaggieDeBlockerniet in
slaagtdoeltreffend integrijpen,zalzijveel
kritiekkrijgen.
JohanVander Poorten, Antwerpen

Pensioenleeftijd Ikdenkdatdewerken-
deVlamingmagblij zijndater inWalloniëeen
partijalsdePSbestaatdienogeenbeetjeaan
degewonemensdenkt.MochtenAlexander
DeCrooenBartDeWeverhunwilvolledig
kunnendoordrijven,dan lietenze,zoals
Europahetwil,onswerkentotwedoodvallen
endannogvooreenhongerloontje.
Erik Decorte ,Vinderhoute

KarelDeGucht Ikbegrijp
KarelDeGuchtniet.Hijzegtdat
hijal jarengepestwordtdoorde
fiscus.Volgensmij ishetde
werkmensdieal jarengepest
wordtdoordefiscusen...het
wordtnogerger!
Marc Sterckx, Tienen

JaloezieDeGuchtheeftwel
degelijkgelijk indezematerie.De
opheffingvanhetbankgeheimzet
dedeuropenvoormisbruiken
ontsprotenuit jaloezie.Endie
jaloezie iser,afgaandeopde
commentaren indekrant.
Patrick C., Lochristi

VuilnismanEenvuilnisman
kanzichnietpermitteren100.000
eurotebetalenaanadvocatenom
zijnbankgeheimtevrijwaren,
zekernietalshijnietsteverbergen
heeftvoordefiscus.
W.De Cock, Booischot

GelukkigstemensDe
gelukkigstemensvanBelgië is
zekerex-premierLetermedienu
gaatwerken inParijs.Hebtuzijn
bredeglimlachgezien,nuhij
eindelijkvandeBelgischepolitiek
verlost is?Hadhijzijnwerkkunnen
doen,danhaddenwenuniet in
zo’ngroteproblemengezeten.
Marc De Lauw,
Sint-Maria-Oudenhove

PrinsesClaireKnaphoe
ClairehaarmanLaurentverde-
digt.PrinsLaurentheeftzijn
foutenzoalselkemens,maarhij
wordtaltijdgezochtdoorde
media.Altijdenoveral ishijde
pineut.Daarom,Claire:knap
gedaan! Jijdoetwatelkevrouw
(enman)zoumoetendoenendat
isachter jepartnerstaan.Tofdat
jeditdurfde in jouwpositie. Jeman
waszotezienblijverrast.Hetzal
jullie relatietengoedekomen!
Vera Pulmans, Molenstede

MoedigPrinsesClaireheeft
zichgetoondalsgrotedame,toen
zevoordecamera’sdeverdedi-
gingopnamvanprinsLaurent.Ze
heeftgelijk:dieaanvallenmogen
nustoppen.
Marc Pysson, Merkem

KerstboomHetminstewat je
kanzeggen, isdatze inAalstmeer
troevenhebbendancarnavalom
zich indeschijnwerperstewerken.
Nadewarmbloedigsteburge-
meestervanBelgiëhebbenzenu
ookde lelijkstekerstboomvanons
land.Eénding iszeker,Aalstzalde
enigestadzijnwaarhalf februari
nogeenskerstbomenopduikenen
zezullenwaarschijnlijkmooier
zijndandegenedienuopde
Marktstaat.
Hilde Baeyens, Ninove

Gezondheidtekoop?
ProfessorCassimanvindthetniet
meerkunnendatdeziekteverzeke-
ringmiljoeneneuro’suitgeeftaan
peperduremedicijnenomhet leven
vanterminalekankerpatiëntenmet
enkelemaandenof jarenteverlen-
gen.Diezelfdekankerpatiënten
reagerenmassaal,enterecht.Waar-
toedientdeontwikkelingvandeze
medicijnen,waarsommigenzonder
twijfel containersgeldmeeverdie-
nen,als99%vandebevolkingzich
dezemedicijnennietkanveroorlo-
ven? Ishetdantochzodatgezond-
heidgekochtkanwordendoorde
kleineminderheiddieerhetkapitaal
voorheeft?Waartoedienenacties
zoals ‘KomoptegenKanker’dan
nog?Hetgelduitdieacties,dievoor
hetmerendeelgesteundworden
doormensendiehethelemaalnietzo
breedhebben,wordtdangebruikt
ommedicatieteontwikkelendie
voorhenzelfonbetaalbaarzalzijn.
Iedereenweetdatdeziekteverzeke-
ringstilaannietmeertebetalenvalt,
maarerzijnanderemanierenomte
besparendankankerpatiëntenhun
medicatieafnemen.Denkmaaraan
dehonderdduizendenoverbodige
onderzoekendie jaarlijksgebeuren,
zoalsscans.Ofaanhetfeitdatge-
neesheren-specialistenhetdubbele
tothetvierdubbeleereloonrekenen
aanpatiëntendieopeeneenper-
soonskamer inhetziekenhuis liggen,
henaldannietopgedrongen.Denk
ookaanhetfeitdatpatiëntensoms
vanhetkastjenaardemuurgestuurd
wordenmetsteedsdureconsultaties
alsgevolg.Consultatieswaarvan
menopvoorhandweetdatzegeen
aardeaandedijkbrengenenzowel

aandepatiëntalsdegemeenschap
bergengeldkosten.Daarkanéchten
serieusbespaardworden.
Marc Poelman,Wetteren

VoormijnzoonProfessor
Cassiman, ikben54jaarenpalliatief
kankerpatiënte.Uwuitspraken
makenmeboosenverdrietig. Ikben
alleenstaandemoedervaneenzoon
van15 jaar.Het iseen leuke, lieve
jongen,diehetzekerzalmaken inzijn
leven.Als ikkomtesterven,moethij
naareenpleeggezin.Moet ikmijn
strijddanmaaropgeven,enhemnog
vroeger indesteek laten,omdatde
behandelingteveelkost?Heeftmijn
zoondanniethetrechtomzijn
moederzo langmogelijkbijzichte
hebben?
Rita Slegers, Geel

Verjaardaghalen Isons leven
dannikswaard? Ikhebpancreaskan-
kermetuitzaaiingennaarde lever,en
volgeenchemokuurdieniet levens-
reddendmaar levensverlengend is.
Metanderewoorden:dechemodie
iknukrijg,kanmijn levenalleenmaar
metenkelemaandenrekken. In
septembervandit jaarkreeg ikte
horendat ikslechtste levenhebtot
Nieuwjaar. ikvechtopditmoment
metallemogelijkemiddelenomin
leventeblijventotdeverjaardagvan
mijnvrouw:9 januari.Endanlees ik in
uwkrantdatprofessorenzichafvra-
genofhetverantwoord is tiendui-
zendeneuro’suit tegevenomeen
levenmetenkelemaandenteverlen-
gen.WeetprofessorCassiman
hoeveelgeestelijk leedhijkanker-
patiëntenaandoetmetzijnstelling?
René Scheers, Haasdonk

Straf Ikvindhetnogalstrafdat
mensendiehunhele levenhun
bijdragebetaaldhebbenaanallerlei
soortenvanverzekeringenensociale
zekerheid,geentherapiemeerzou-
denkrijgen.Kaneenpatiënteraan
doendatdemedicatiediehijnodig
heeftzoduur is?Dat ligtaande
farmaceutischesector.Pakdefraude
aan,zokomterbudgettaireruimte
voorduretherapieën.
Gijs Danny, Geel

ZinvolPakkendegetuigenissen
vanM.M.enL.Vandewalle inde
krantvandinsdag!Als jekanshebt
omje leventeverlengen,en jevindt
datzinvol,dandenk jetochnietaan
geld.
Nicole Vanderstichele, Melle

LaatstegreintjehoopAls
ex-kankerpatiëntheb ikvolgende
vraag:waaromhet laatstegreintje
hoopafnemenvandezezwaarzieke
mensen?Moordenaarskostende
gemeenschapveelmeer.
R. Tant, Blankenberge

GrensMoetenweeenterminale
patiëntnogeenbehandelinggeven
die50.000europer jaarkostofnog
meer, terwijlhet levenvandepatiënt
hooguitmetenkelemaandenwordt
verlengd?Dit isnietdegrotevraag.
Levensreddenmagmenniet ineuro’s
uitdrukken.Laatalstublief iedere
volwassenedekansomvoorzichzelf
degrenstebepalentussen ‘mens-
waardig leven’en ‘zinloos lijden’. Ik
gaervanuitdathijdatdoet insamen-
spraakmetzijneigenfamilieenzijn
begeleidendearts.
Norbert Vanhoutte, Heestert

Samenstelling

Katy Boels &

Ingrid De Vos

«Nieuwe regering is doorn in oog vanDeWever»

Deregering-DiRupoI
heeftdeeedafgelegd
bij de koning. De
grootsteverrassingin
de nieuwe regering is
de afwezigheid van
CarolineGennez.
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AndyDeBruyn, Herzele

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?

«Er zijn anderemanieren om te besparen dan
kankerpatiëntenhunmedicatie afnemen»

18 woensdag7december2011

PaulvanLerberghe,
Berkenlaan35,8790Waregem
OnzebroerPaulkrijgtop10december
eennieuwevoordeur.Hijwordt50 jaar.
Wijwillenhemdanookverrassenmet
veelkaartjes.Doenjulliemee?

MarcPolfliet, t.a.v.LouisenMaria,
Sint-Amandsesteenweg29,2880Bornem
Mijnoudersvierenop15decemberhun
60stehuwelijksverjaardag.Makenjullie
diedagnogmooierdanhijal ismet
eenkaartjevoorhen?

LE

woensdag7december2011

DE RING
GRIMBERGEN
‘Stalker’

burgemeester

naar psychiater

De Leuvense strafrechter heeft
een psychiater aangesteld om
een 73-jarige man uit Grimber-
gen te onderzoeken, die terecht
staat voor laster aan en stalking
van Chris Taes, de burgemeester
vanKortenberg.
V.S. ligtoverhoopmethetCollege
van Burgemeester en Schepenen
over de verkoop van enkele
bouwgrondeninKortenbergtus-
sen 1997 en 1999. Het leidde tot
eenin2003geseponeerdeklacht,
waarna de lastercampagne zou
begonnenzijn.
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 keerwe-
gens valsheid in geschrifte over
de verkoop van een perceel
grond. De rechter liet die klacht
onderzoeken,maarTaes isbuiten
vervolging gesteld omdat de fei-
tenverjaardzijn.
Ondertussen zou de zeventiger
hemechter blijvenbestokenmet
allerhande berichten, feiten
waarvoorhijvolgendeweekvoor
de raadkamermoetverschijnen.
Zijnproceswordtverdergezetop
8mei2012. (MVH)

MELSBROEK
Zwaargewonden

bij ongeval

Bij een ongeval op het kruispunt
vandeHaachtsesteenwegmetde
Stationsstraat in Melsbroek zijn
indenacht vanzondagopmaan-
dag om23.39uur tweepersonen
zwaargewondgeraakt.De chauf-
feurvanhetaanrijdendevoertuig
is een30-jarigemanuit Laken. In
de andere auto zat een 51-jarige
man uit Erps-Kwerps. Beide
chauffeurs werden naar het zie-
kenhuis gebracht. Ze verkeren
niet in levensgevaar. (ABH)

BRUSSEL
Haven krijgt

passagiersterminal

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 mil-
joen eurouit voor de terminal en
andereprojecten.
Cruiseschepen zullen kunnen
aanmeren aan de Meudonpavil-
joenen in Neder-Over-
Heembeek. Eerst moet wel nog
een haalbaarheidsstudie naar de
terminal komen.
Ookhet Tir-centrum,het herver-
deelcentrumvandehaven, krijgt
een fikseopknapbeurt.
De ministerraad besliste ook om
300.000eurotegevenaandeHa-
venomvoorgoederenvervoerde
overstapvandewegnaarhetwa-
ter temaken. (RDK)

VILVOORDE
Snelwegwandelaar

voor rechtbank

Een 51-jarige Vilvoordenaar
moest voor de correctionele
rechtbank van Brussel verant-
woorden voorweerspannigheid.
Demanwerdrondhalf4 ‘snachts
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 ge-
alarmeerde politie toegesneld
kwam. Inde combi liephetuit de
hand.Demanstampte inhetwil-
deweg.Hierbij raakteeenagente
gewonddienunogaltijdarbeids-
ongeschikt is. Ter zitting werd
een expertiseverslag gevraagd.
Uitspraakdaaroverop19decem-
ber. (WHW)

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 nieuwOpenVld-gezicht in de
Kamer wordt de Zaventemse OCMW-voorzitster
LieveWierinck. 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
OpenVld als tweede opvolger op
de kieslijst. Zij zal nu Guy Van-
hengel, die terug naar het Brus-
selsparlementgaat,vervangenin
deKamer.«Voormij isditeenhele
uitdaging», zegt Wierinck (54).
«Einddit jaar zal ik nietmeer zelf
in mijn apotheek in Zaventem
staanenhebikdusvoldoendetijd
ommeopmijnnieuwetaakte fo-
cussen. Die taak valt trouwens
ookgoedtecombinerenmetmijn
functie van schepen en OCMW-
voorzitter inZaventem.»
«Vermoedelijk krijg ik dezelfde
commissies als Guy Vanhengel,
dus ik zalmedaar alwatopvoor-
bereiden. Ikkijkerenormnaaruit
enbenzeergemotiveerd.Of ikdit

hadvoelenaankomen?Absoluut
niet,maar ik begin ermet de vol-
le moed aan», besluit Lieve Wie-
rinck,dieookmeteenaangaf vol-
gend jaar opnieuw op te zullen
komen voor de gemeenteraads-
verkiezingen.

Splitsing B-H-V
Luk Van Biesen uit Kraainem zal
haar ongetwijfeld met raad en
daad bijstaan. Hij vervoegt als
eersteopvolgerhetparlementnu
Maggie De Block staatssecretaris
wordt. «Ik was in de vorige legi-
slatuur al zes jaar parlementslid.
Mijn dada’s zijn de financiën,
staatshervorming en de begro-
ting. Ikbeneengelukkigman.Als
je zoveel jaar geijverd hebt voor
desplitsingvanB-H-Venbijvoor-
beeld de gelijkstelling van het
statuutvoorarbeidersenbedien-
den dan wil je niet aan de zijlijn

staan op het moment dat die za-
ken effectief verwezenlijkt wor-
den.» Bij CD&V is dan weer niet
iedereen even opgezet met de
gangvanzaken.«Geensocialebe-
voegdheden, geen vrouwen en
geenVlaams-Brabander inde re-
gering voor CD&V: het blijft
zwaar te betreuren», zo ver-
woordde, federaalparlementslid
en OCMW-voorzitster in Meise,

haar ontgoocheling op Facebook
over het feit dat CD&V vier man-
nen naar de federale regering
stuurt. «Ik ben gewoon boos»,
licht Becq, waarvanwerd aange-
nomendat ze ook in aanmerking
kwam voor het staatssecretaris-
schap, toe. «Het is heel moeilijk
omteverterendatergeenenkele
CD&V-vrouw in de regering zit.
Wij hebben altijd het voortouw

genomenbinnendepartij enook
veel gerealiseerd als we daar de
kans toe kregen, denk maar aan
MietSmet.Hetenigedateronsnu
rest is het senaatsvoorzitter-
schap.»
Of ik voormezelf niet te veel ont-
goocheld ben? «Ik ben met mijn
twee voeten op de grond gebo-
ren...», antwoordtSonjaBecqnog
veelbetekenend.

LieveWierinck enLukVanBiesen zijn tevreden.

SonjaBecq (rechts) helemaal niet. Foto’s Belga en RDK

DirecteurHermanSiebens leidt koninginPaola rond in de school. Foto Lukas

CampusWemmelbeleefdegis-

tereneenhistorischedag. In

aanwezigheidvankoninginPa-

olawerdnamelijkhetgloed-

nieuweschoolgebouwofficieel

ingebruikgenomen. «Dit is voor

onseenheleeer», sprakeen fie-

redirecteurHermanSiebens.

Eigenlijkgaathetomdriege-

bouwendiewerden ingehul-

digd:nieuwedidactischekeu-

kensenrestaurantvoordegast-

ronomischehotelschool, een

nieuwinternaateneenvleugel

metnieuweklaslokalen.

De burgemeester, directeur en
de leerlingen van de hotel-, toe-
risme- en sportschool hadden
gistermorgenhunbestebeentje
voorgezet. Toen de koningin
rond 11 uur aankwam, werd ze
verwelkomd met een erehaag.
Na een korte plechtige zitting
bezocht Paola het nieuwe ge-
bouw.Daarnakonzeinbeperkte
kringookgenietenvaneengast-
ronomische lunch bereid door

dehotelschool.
Directeur Herman Siebens was
in zijn nopjes. «We hebbenmet
onze hotelschool al verschillen-
dekereninhetpaleismogenop-
dienen. Dat hare majesteit hier
vandaag is, is een bewijs dat ze
daar duidelijk tevreden over
was. Dit is dan ook een grote eer
voorons.»

Hofmaarschalk
Siebens nam zelf het initiatief
om Paola naar Wemmel te ha-
len. «Ik heb dat gevraagd aan de
hofmaarschalk waarmee we in
contact staan. We moesten een
brief schrijvenenerkwamposi-
tief antwoord. Daarna was het
kwestie van een geschikte da-
tum zoeken en alles voor te be-
reiden.»
BrendaDe Buyser (17) uitMeise
was een van de studenten bak-
kerij die een erehaag vormden.
Dat de koningin hen voorbijliep
zonder een hand te geven vond
ze niet erg. «Ik heb de koningin

toch van dichtbij gezien», lacht
ze.«Dit isalleszinsgeweldigvoor
onze school.»
Hetnieuwegebouwwaarhetal-
lemaal om draaide is een com-
plex 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 le-
slokalen, onder meer voor de
technischevakkenrestauranten
het specialisatiejaar sport.
«Het geheel heeft de scholen-
groep Ringscholen meer dan
tien miljoen euro gekost», ver-
volgt directeur Siebens. «Het is
een project van goed twee jaar.
Tijdens de expo ‘58 is de school
vandeHeizelnaarWemmelver-
huisd. Alle gebouwen van toen
stonden er nu nog. Na 50 jaar
waren die wel stilaan versleten
en aan vervanging toe. Nu kun-
nen wemet onze nieuwe infra-
structuurhethonderdjarigebe-
staanvanonzeschool in2020te-
gemoetgaan.» (DBS)
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GewezenOpenVld-voorzitter

keert partij rug toe

MarkCeenaeme, die tussen1994
en2008voorzitterwas vanOpen
Vld Zemst, heeft ontslag geno-
menuitdepartij.Hijdoetdatom-
dat hij helemaal niet tevreden is
methetregeringsakkoordenmet
hetaandeelvan OpenVlddaarin.
Ceenaemewas tot voorkortpen-
ningmeester van Open Vld
Zemst. «Ik kan me helemaal niet
vinden in de akkoorden die de
partij gemaakt heeft tijdens de
onderhandelingen», aldusde63-
jarige Mark Ceenaeme. «Tijdens
die onderhandelingen draaide
Open Vld steeds met de wind en
de overeenkomsten die gemaakt
werden,strokendanooknietmet
degedachtegangvandepartij.»
«Mijn beslissing heeft dan ook
nietsmetdelokalepolitiektema-
ken»,maakt hij duidelijk. «Ikwas
zelfs volopmet de voorbereidin-
gen van de gemeenteraadsver-

MarcCeenaeme. Foto Galicia

kiezingen van oktober volgend
jaar bezig. Wat mijn toekomst-
plannen betreft, kan ik zelf nog
niet veel zeggen omdat ik nog
nietweetwat ik gadoen», besluit
MarkCeenaeme. (RDK)

Gewapende overval op bankkantoor

Twee gewapende onbekenden
hebben gisterochtend een kan-
toor vanBNPParibas Fortis langs
de Paul Hymanslaan in Sint-
Lambrechts-Woluweovervallen.
Omstreeks 10 uur drongen twee
daders het kantoor, dat vlakbij
metrostation Tomberg in Sint-
Lambrechts-Woluwe gelegen is,
binnen. Ze waren gewapend,
maar volgens de politie werd er
niet geschoten. «Wel konden de
boevenmethunbuitontkomen»,
zegtMaartenViccavanpolitiezo-
ne Montgomery. «Hoe groot die

buit is, ismomenteelnognietge-
weten.»
Toendepolitie terplaatsekwam,
warendedadersalweg.«Daarom
werden de grote middelen met-
een ingezet, maar vergeefs. De
overvallers zijn spoorloos en het
onderzoek loopt momenteel
nog.»
Ophetmomentvandefeitenwa-
ren verschillende personeelsle-
denaanwezig.Zijkregenachteraf
allemaal begeleiding. Het kan-
toor bleef na de overval de hele
daggesloten. (RDK)

SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Benefietoptreden Nicole en Hugo

DeDexia-kantorenvanWemmel,
Meise, StrombeekenWolvertem
organiseren op 18 december in
De Zandloper in Wemmel een
kersthappening met Nicole en

Hugo ten voordele vanMusic For
Life. Het optreden start rond 16
uur. Kaarten kosten 12 euro in
voorverkoop, 15 euro ter plaatse.
Steunkaartenvoor5euro. (DBS)
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