nelen op waardoor het hier plots
parkeervrij werd», zegt Annick
Dupon. «De Wijndaalstraat bestaat voornamelijk uit kleine arbeiderswoningen die niet over
een garage of eigen parkeerplaats

keerverbod ook extra verkeer zal
meebrengen. «Straks wordt het
hier een autostrade», foetert Annie Duprez. «Overal in de gemeente ontmoedigt men het
sluipverkeer door allerlei maat-

straat terug aan de inwoners»,
trok Alain Borreman (CD&V) van
leer. «De omleiding ten gevolge
van de werken aan de Brusselsesteenweg is volledig buiten proportie», trad Jan Van Assche

nog steeds mogen parker
zegt hij. «Enkel op twee plaa
brengen we een onderbroken
aan waardoor een parkeerver
geldt. Concreet houdt dat in d
aan het begin van de Wijnd

KRAAINEM

ANDERLECHT

Weer ‘de weeg’ in ‘t Kraaiennestje

Overvallers naar

De raadkamer verwees vier
dachten door naar de correc
nele rechtbank. De vier zou
96.000 euro te hebben gesto
uit een huis in Anderlecht.
kwartet, 2 Bulgaren en 2 Turk
waren getipt dat er in het huis
enorme som geld te vinden w
Het pand diende als onder
voor chauffeurs die in dienst
ren van een internationaal tra

Sinds gisteren kunnen jonge
ouders hun kleine spruit opnieuw laten wegen en meten bij
Kind en Gezin in Kraainem.
Twee maanden geleden kreeg
Kind en Gezin van het schepencollege te horen dat het moest
vertrekken uit de Nederlandstalige gemeenteschool, maar
nu krijgt het onderdak in kinderdagverblijf ’t Kraaiennestje.
Tot gisteren moesten ouders
uitwijken naar WezembeekOppem. «Maar liefst veertig jaar
verbleef Kind en Gezin in de gemeenteschool, maar plots
moest men verdwijnen», zegt
Luk Van Biesen (Open Vld), gemeenteraadslid in Kraainem.
«Onlangs zaten Kind en Gezin
en kinderdagverblijf ‘t Kraaiennestje samen, met dit als resultaat. Fantastisch nieuws dat ouders hun kleine spruit hier
voortaan kunnen laten wegen
en meten.»
«In ‘t Kraaiennestje hebben we
nog voldoende ruimte voor de
vrijwilligers van Kind en Pre-

BRUSSEL

Nieuw onderkomen
voor hongerstakers
Het eerste kindje op de weegschaal in ‘t Kraaiennestje
heeft veel bekijks. Foto Galicia
ventie, een partner van Kind en
Gezin», zegt Ria Platel, voorzitster
van de vzw ‘t Kraaiennestje. «We
hoopten al jaren op een uitbreiding, maar die komt er voorlopig
niet. Daarom bieden we onze
vrije ruimte aan voor de vrijwilligers van Kind en Preventie.»
«Behalve het traditionele meten
en wegen, krijgen baby’s hier ook

een massage», zegt Monika
Smets, provinciaal verantwoordelijke van Kind en Preventie,
dat een tiental vrijwilligers inschakelt. «Elke eerste, derde,
vierde en vijfde dinsdagmiddag
van de maand en elke tweede en
vierde woensdagavond van de
maand kunnen jonge ouders
hier terecht.» (RDK)

	
  

DUISBURG

Minister Smet leest luisterboek in
Vlaams minister van Onderwijs
Pascal Smet trapte gisteren de
campagne ‘Ik haat lezen! Ik kan
niet lezen! op gang in de Sint-Annaschool in Duisburg (Tervuren).
De campagne stimuleert kinderen met dyslexie om luisterboeken te kopen.
1 op 20 schoolgaande kinderen
kampt met dyslexie. Omdat dyslexie niet te genezen valt, bieden
tal van organisaties hulpmiddelen aan om het de kinderen mogelijk te maken toch boeken te
kunnen lezen. «Daarom worden
luisterboeken gemaakt», zegt
Saskia Boets van de Luisterpuntbibliotheek, dat luisterboeken
uitleent. «Het zijn gewone boeken die iemand van begin tot eind
inleest. De Vlaams Uitgevers Vereniging (VUV) organiseert dat sa-

De 23 hongerstakers die sinds
vember onderdak krijgen in
kele VUB-lokalen langs de Tri
flaan in Oudergem mogen
wat langer blijven. Ze zullen
delijk in een ander VUB-lo
ondergebracht worden.
groep mensen zonder papie
kan er terecht tot in juli. We
pen dat staatssecretaris v
Asiel en Migratie Maggie De B
tegen die tijd een oplossing
uitwerken», aldus Steph F
mans van de VUB. De oplos
komt er net op tijd, want de h
gerstakers dreigden morgen
straat te komen staan omda
lokalen waarin ze de voor
maanden verbleven, verbou
worden. De hongerstakers ete
sinds 14 januari niet meer.

(R

TERVUREN

Inschrijvingen
voetbalkamp van start

De leerlingen en minister Pascal Smet nemen een kijkje
in het luisterbusje. Foto Baert
men met Eureka ADIBib.»
riem steken en aantonen dat leMinister Pascal Smet steunt te zen altijd kan, voor iedereen», zei
campagne. Hij las ook zelf het hij.
boek ‘Zoon’ van Raf Walschaerts Meer informatie over de campagin. «Samen willen we iedereen ne staat op de website www.ikmet dyslexie een hart onder de haatlezen.be. (RDK)

Sinds begin deze week kan ie
een zich inschrijven voor
voetbalkamp van KV Tervure
zijn 100 plaatsen. Snel zijn is
de boodschap. Kandidatu
kunnen ingestuurd worden
het
e-mailadres
voet
kamp@kvtervuren.be.
Het voetbalkamp vindt van d
dag 10 tot en met vrijdag 13 a
plaats op de terreinen van KV
vuren. Tussen 9 en 16 uur za
gesport worden. Donderd
avond kunnen zij die willen
ven overnachten in de loka
van de Nettenberg. Op vrij
sluit het voetbalkamp af met
spaghettifestijn.

(RDK/A
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