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Alerte Apéro levert

drank en sigaretten aan huis

BRUSSEL ENDE RAND

Wie tijdens een feestje zonder drank of eten
dreigt te vallen, kan voortaan een beroep doen
opAlerte Apéro. Oprichter Dominique Normand
brengt ‘s nachts onder andere eten, drinken, si-
garetten en zelfs condooms op bestelling aan
huis. Dit tot tien kilometer buiten de Ring.

ROBBY DIERICKX

Je kenthetwel, een feestje bij jou
thuis draait op volle toerenwan-
neer plots blijkt dat zowel de
drank- als de voedselvoorraad
heel snel slinkt. Een goede gast-
heer laat zijn gasten niet in de
steekomalwatbeschonkennaar
de nachtwinkel te rijden. De
Fransman Dominique Normand
heeft daarom een oplossing ge-
vonden.UbeltAlerteApéroopen
zij leverenuwbestellingaanhuis.
AlerteApéro is eenFransconcept
dat naar ons land overwaait. «In
Frankrijk is dit een groot succes»,
aldus Dominique Gourmand, de
zaakvoerder van de eenmans-
zaak.«OokinBelgië iserduidelijk
eenmarktvoor.»
Het concept zag volgens Domi-
nique Normand vijf jaar geleden
het levenslicht in Frankrijk. «De
wetten op alcoholgebruik wer-
denplotseenpakstrenger,waar-
door mensen naar alternatieven
zochten. In verschillende steden
werd Alerte Apéro opgericht. Op

die manier moesten de mensen
debaannietmeeropwanneer ze
opeen feestjeplots zonderdrank
kwamen te zitten. Zo vermijdt
men dat dronken mensen toch
nog in hun wagen stappen op
zoeknaarextradrank.»

OmdatDominiqueNormand zag
dat het concept in Frankrijk suc-
ces had, besloot hij in juni vorig

jaar naar ons land te verhuizen
omhet project ook hier te lance-
ren.«Innovemberwerdhetstart-
schot gegeven en na een rustig
begin loopt het nu opwieltjes. Ik
verkoop trouwens niet alleen
dranken. Ook eten, sigaretten en
zelfs condooms lever ik aanhuis.
Ikwerknietalleen inBrussel zelf.
Inwoners van de omliggende ge-
meenten kunnen eveneens een
beroepdoenopmij.Zorijd iknaar
alle gemeenten die tot tien kilo-
meter buiten de Brusselse ring
liggen. Zaventem, Machelen,

Kraainem:hetmaaktnietuit.»

Minimumprijs
Toch stapt Dominique Normand
niet voor elkpakje sigaretten tel-
kens indewagen.«Deminimum-
prijsvooreenbestellingbedraagt
20 euro», verduidelijkt hij. «Af-
hankelijkvandeafstandvanmijn
woonplaats komt daar een be-
paaldbedragvoorde leveringbij.
IkvertrekinElseneendelevering
is gratis voor omliggende ge-
meenten.Zo lever ikgratisaande
studenten van de Vrije Universi-

teitBrussel (VUB)inEtterbeek.Zij
die buiten de Brusselse ring wo-
nenbetalenzo’n5euroextra.»
Opvallend is dat Alerte Apéro al-
leen ‘s nachts bedeelt. «Logisch
eigenlijk», aldus de zaakvoerder.
«Overdag gaan mensen naar de
winkel om hun inkopen te doen.
Daaromwerk ik van donderdag-
tot zaterdagnacht tussen 21 en 5
uur. Van zondag- tot woensdag-
nacht isdat tussen21en4uur.»
Wieeenoverzichtvandeproduc-
ten wil bekijken, moet surfen
naarwww.alerteapero.com.

DominiqueNormand levert flessen drank aan een klant in de buurt van deVUB. Foto Galicia

MENSEN MOETEN
NIET MEER
DRONKEN DE
BAAN OP ALS ZE
OP EEN FEESTJE
ONVERWACHT
ZONDER DRANK
KOMEN TE ZITTEN
Oprichter
Dominique Normand

BRUSSEL
Politie Montgomery

rolt internationale

cocaïnesmokkel op

HetBrusselsegerechtpaktevijf
mensenopdieverantwoordelijk
zoudenzijnvooreen internatio-
nale cocaïnesmokkel tussenNe-
derland,BelgiëenFrankrijk. Tij-
denshuiszoekingenbijdever-
dachten thuiswerdengeen
drugsgevonden,maardespeur-
dersonderschepten indeAnt-
werpsehavenweleencontainer
meteen100-talkilo cocaïne.

Het onderzoekbegon in juli 2011
toen de douane in Lyon een Belg
tegenhield die 50.000 euro cash
geld bij had. Daarop startte bij de
lokalerecherchevandeBrusselse
politiezone Montgomery (Etter-
beek/Sint-Lambrechts-
Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe)
een onderzoek. Dat bracht aan
het licht dat verschillende ver-
dachten cocaïne invoerden via
Nederland en de Antwerpse ha-
ven en die vervolgens naar Brus-
sel brachten. Een deel van de
drugs werd naar Frankrijk ver-
sluist, een ander deel van de
drugswerd in Brussel zelf aan de
mangebracht.
Vorige week woensdag viel de
politie dan binnen bij vijf ver-
dachten, drie mannen en twee
vrouwen,enpaktehenop.Devijf,
allemaaltussen25en35jaaroud,
werden door onderzoeksrechter
Tassin aangehouden en in ver-
denking gesteld voor invoer, uit-
voer,bezit enverkoopvanverdo-
vendemiddelen in het kader van
een misdadige vereniging. Ze
ontkennen elke betrokkenheid
maar de raadkamer heeft maan-
dag hun aanhouding wel beves-
tigd.
Volgensbronnennabijhetonder-
zoek zou de politie nog op zoek
zijn naar andere verdachten. De
kans is dus groot dat er nognieu-
we aanhoudingen van smokke-
laars zullenvolgen
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OOK BELGISCHE ‘WALK OF FAME’ IN GEBOUW OP GROTE MARKT

Hard Rock Cafe opent voor de zomer
BRUSSEL

Hard Rock Cafe komt naar Brussel. Eten en drin-
ken tussen de gitaren en outfits van legendari-
sche rocksterren of een concertmeepikken: nog
maar een paarmaanden en het is zover. De unie-
kemix vanmuziek, entertainment en authentie-
ke Amerikaanse keuken zal een onderkomen vin-
den in een gebouw op de GroteMarkt.

zoals de Rock Wall Solo, een in-
teractieve touch wall waar fans
de geweldige collectie rockme-
morabilia kunnen bekijken, en
een virtueel bezoek kunnen
brengenaande174HardRockCa-
fes ter wereld. Bovendien zullen
memorabilia uit Hard Rock’s le-
gendarische collectie de muren
sieren. Deze zijn afkomstig van

DIMITRI BERLANGER

Het idee om het Hard Rock Cafe
naar onze hoofdstad te brengen,
isnietnieuw. «Al sindseen jaarof
zes is Hard Rock International op
zoek naar een geschikte locatie»,
legt Marc Carey, de Europese
marketingmanageruit. «Dievon-
den we op de Grote Markt. Iede-
reen is dan ook heel enthousiast.
Het gebouwwordt ingericht vol-
gens de nieuwe designstijl. Hard
RockCafeBrussels teltvijf verdie-
pingen, waarvan er drie toegan-
kelijk zijnvoorhetpubliek.»
Hetcafé isgevestigd ineengeres-
taureerd 16de-eeuws gebouw.
Met meer dan 540 m⇢ bieden de
verdiepingen van het café zit-
plaats aan ruim 150 personen,
een ruimte voor livemuziek, een
late night lounge, en een Rock
Shop met rocksouvenirs. Er zal
120man binnen kunnen bij con-
certen.
«Deplaatswordtzekereenvande
belangrijkste eet- en entertain-
mentlocaties inBrussel»,zegtCa-
reyovertuigd.«Jezalerzowelbin-
nen als buiten kunnen eten. In
het ontwerp zal ook plaats zijn
voor innovative technologieën

zowel beroemde rocklegendes
van over de hele wereld, als van
hedendaagse artiesten. Welke
preciesnaarBrussel komen, zeg-
genwenogniet. Er komtookeen
heuseBelgische ‘Walkof Fame’.»
Al meer dan 40 jaar biedt Hard
Rock gasten klassieke Ameri-
kaanse gerechten in een rock ‘n’
roll sfeer. «Maarweschenkenook
aandacht aan lokale specialitei-
ten. Zo wordt een Belgische bur-
gergeserveerdnetals lekkereau-
thentiekedesserts.»

In de Brusselse Rock Shop zullen
bezoekers rock ‘n’ roll spullen
vinden,maarhet zal ookhet
exclusieve verkooppunt zijn van
Hard Rock Cafe Brussels souve-
nirs met een uniek design. «Fans
kunnen er de felbegeerde pins
aanschaffen,waaronderdeBrus-
selse limited-editionpins.»

Toeristen
Dat de locatie op deGroteMarkt,
niet meteen de uitgangsbuurt,
veeleertoeristendanBrusselaars

enandereBelgenzalaantrekken,
betwist Carey. «We willen iets
aanbieden dat iedereen aan-
spreekt. Dus ook de plaatselijke
bevolking en zekerniet alleende
toeristen.» Volgens Carey opent
het Hard Rock Cafe nog voor de
zomervakantie maar een exacte
datumisernogniet.
Wie geïnteresseerd is omtewer-
keninhetnieuweHardRockCafe
kan sollicitetren via Facebook
(www.facebook.com/hrcbrus-
sels).

Tijdens een concert, zoals hier vanTheFray (bekend van ‘How to save a life’) in hetHardRockCafe
in Londen, is er plaats voor 120 toeschouwers. Foto Kos

HetHardRockCafe komt op de
GroteMarkt 12. Foto Galicia

Leerlingen leggen Luk

Van Biesen op de rooster

De zesdejaars van het Heilig
Hart College in Wezembeek-
Oppem bezochten gisteren het
federaal parlement in Brussel
en vuurden veel vragen op par-
lementslid Luk Van Biesen af.
Hoewerkt het parlement?Wat
doeteenparlementslid?Opalle
vragen kregen de nieuwsgieri-
geleerlingeneenantwoord.Het
Heilig Hartinstituut van We-
zembeek-Oppem koos logi-
scherwijzevoorLukVanBiesen,
die inbuurgemeenteKraainem
woont. Het parlementslid
maakte graag tijd vrij voor het
spervuur van vragen. «Leuk dat

de school voor mij kiest», zegt
hij. «Ik ben dan ook het enige
parlementsliduitdieomgeving.
Deschooldoettrouwensenorm
veel rond politiek. Zo organise-
renzeregelmatigdebattenover
politiek waaraan ik zelf ook al
enkelekerendeelnam.»
Het bezoek aan het federaal
parlement is een actie van
KnooppuntDemocratie,datop-
gericht werd door de Koning
Boudewijnstichting. Het heeft
alsdoel jongerenkenniste laten
maken met het parlement en
zijnparlementsleden.

(RDK)

WEZEMBEEK-OPPEM

Leerlingen interviewen een geamuseerdeLukVanBiesen.
Foto Galicia

Gemeenteraadslid maakt zich zorgen om Ijsedal

GemeenteraadslidPhilipClaeys

(VB) zegtdatbeschuttewerk-

plaats Ijsedal indeproblemen

zit. IJsedalnuanceert.

Claeys stelde de vraag tijdens de
gemeenteraad gisteravond. «De
beschutte werkplaats Ijsedal
schijnt te kampenmet nogalwat
problemen. Zo is het aantal op-
drachten afgenomen, waardoor
de werknemers vaak zonder
werk zitten», zei het gemeente-

raadslid.
«Wij hebben inderdaad een paar
moeilijkmaanden achter de rug,
waardoor sommige mensen
noodgedwongen thuis moesten
blijven omdat er geen werk was.
Sinds kort draaien we gelukkig
terug op volle productie. Een en
ander is teverklarendoordeeco-
nomischecrisis.Wanneerbedrij-
ven minder werk hebben, heb-
ben wij dat automatisch ook»,
zegtdirectriceAnnDeMartelaer.

IJsedal houdt zich vooral bezig
met papierverwerking, het in-
pakken van producten en heeft
ook een eigen groendienst. «We
hebben een actieplan opgesteld
om nieuwe klanten aan te trek-
ken», gaat de directrice verder.
«Dat plan wordt op de voet ge-
volgd. Het gaat dus zeker niet
slecht met Ijsedal, integendeel.»
In de beschutte werkplaats wer-
ken zo’n honderdmensen, naast
eenvijftiental kaderleden. (ABH)

OVERIJSE

MACHELEN
Gaslek in
restaurant Pepino
In restaurantPepino indeCorne-
lisPeetersstraat inMachelenont-
stondmaandag een gaslek. Hier-
door werd een gedeelte van de
straat, de lagere school en een
stuk van de Kerklaan ontruimd.
Na eenuurtjewas de situatie op-
nieuw veilig en mocht iedereen
weernaarbinnen. (ABH)

MALDEREN
Bermbrand
naast treinsporen
In de Beekstraat in Malderen
woeddegisteren rond15uur een
brandje in de berm vlak bij de
treinsporen. Vermoedelijk ont-
stond het vuur door een weg-
springende genster veroorzaakt
doorhet contactvande treinmet
de rails. Het brandjewas snel ge-
blust.(ABH)

OVERIJSE
Vermiste is terecht
De27-jarigeFabianRuelens is te-
recht. De twintiger verliet vorige
weekdonderdagrondhalf negen
dewoningvanzijnzus inOverijse
waar hij verbleef. Sindsdien ont-
brak elk spoor van hem. De jon-
geman werd kort nadien levend
enwel teruggevonden. (ABH)

VILVOORDE
Totdrie jaarcelvoorAziati-
schecannabisplantages
VierVietnamezen liepengiste-

renvoorderechtbank inKortrijk

celstraffenvantwaalfmaanden

totdrie jaaropvoorhetopzetten

of onderhoudenvanvijf canna-

bisplantages, onderandere in

Vilvoorde.

Het onderzoek ging in augustus
2010 van startmet tal van obser-
vaties. Amper éénmaand later al
werdeeneersteplantagemet231
cannabisplantjes inLeuvenopge-
rold. Al snel volgdenplantages in
een villa inMarche-en-Famenne
(450 plantjes), de Noordstraat in
Kortrijk (800), een leegstaande
woninginVilvoordeeninNamen
(300). In dewoning in de Noord-
straat inKortrijkkonVietnamees
NgocDuyenN.(42)wordenopge-
pakt.Hijmoesterdeplantjeswa-
tergeven.Vingersporen,briefpa-
pier van het Kortrijkse Sint-
Amandscollege en het opduiken
van steeds dezelfde Mercedes
leidden de speurders naar Dinh
LuanVu (49).Hij konuiteindelijk
in Nederland worden geklist en
werd eind vorig jaar aan België
uitgeleverd. Volgens het open-
baar ministerie opereerde hij als
manager van de Aziatische ope-
raties, Dinh Hai Truong (34) als
brein. Beidenkregenelkdrie jaar
effectieve celstraf en een boete
van11.000euro.De rechterbeval
de onmiddellijke aanhouding
vanDinhHaiTruong.CaoThaiVu
(38)kreegéén jaareffectievecel-
strafeneenboetevan5.500euro.
Ngoc Duyen N. (42) liep een cel-
straf van twaalf maanden, waar-
vandehelft effectief, eneenboe-
tevan5.500euroop. (LSI)

BRUSSEL
HUBmoetbedrijven
weigerenvoor jobbeurs
Morgen vindt in de Hogeschool-
Universiteit Brussel (HUB) een
jobbeurs plaats. 77bedrijvenne-
mendeelaanhetevent.Dedertig
anderebedrijvendiezichhadden
ingeschreven,staandoorhetsuc-
ces op eenwachtlijst. De komen-
dedagenzalmoetenblijkenof ze
nog in aanmerking komen voor
eenstandopde jobbeurs. (RDK)


