
	  

MENSEN VAN BIJ ONS
VILVOORDE Jonge cursisten krijgen eerste hulpbrevet

In het Rode Kruislo-
kaal in de Bolwerk-
straatvondzopasde
uitreiking plaats van
de eerste hulpbre-
vetten aan de jonge
cursisten die met
succes de cursussen
van het voorjaar
2012 hebben ge-
volgd. Het ging om
een cursus «Junior-
Helper»(voor jonge-
ren geboren in
1997,1998 en 1999)
eneenvolwassenen-
cursus «Helper» die
voor iedereen vanaf
16 jaar toegankelijk
was.

Foto Galicia (DBS)

GRIMBERGEN
Winnaars poëziewedstrijd gehuldigd
Naar aanleiding van de Gedichtendag 2012 organiseerde de gemeente
Grimbergensamendebibliotheekeenpoëziewedstrijd. Iedereenvanaf13
jaarkonmeedoenaandewedstrijd,deenigevoorwaardewasdathetge-
dichthetthema‘stroom’had.Dehoofdwinnaarsontvingeneenboeken-
bonterwaardevan100euro.Dewinnaarsopde tweedeenderdeplaats
kregeneenboekenbonterwaardevan50euro.Zijwerdenallengehuldigd
tijdens een receptie in de bibliotheek van Strombeek-Bever. Van de ge-
dichten van de hoofdwinnaarswerden notitieboekjes gemaakt, die uit-
gedeeldwordenaandebalie indebibliotheek. Foto Lukas (DBS)

STEENOKKERZEEL Bevriende koppels vieren samen gouden bruiloft
De echtparen Jos De Moor -
Monique Rillaerts en Ray-
mond Heymans - Georgette
Van Tilt uit Steenokkerzeel
hebben afgelopen weekend
allebei hun gouden bruiloft
gevierd.Dekoppels kozener-
voor omdemijlpaal in hun le-
vensamentevierenomdatJos
en Raymond al meer dan 60
jaarbevriendzijnenerslechts
vier dagen tussen hun huwe-
lijksdatumzit. JosenMonique
trouwden op 19 mei 1962 in
Diegem, Raymond en Geor-
gette vier dagen later in Eve-
re.
Dat eerste koppel kreeg twee
kinderen en vier kleinkinde-
ren.Ondertussenishuneerste
achterkleinkind op komst.
Raymond en Georgette kre-
gen twee kinderen en twee
achterkleinkinderen.

Foto Galicia (RDK)

HOUTEM Harmonie steelt show met oude tram
Twee weken na Pasen was
het in Houtem naar aloude
traditie kermis. Dit jaar
kwamdeHarmonieVlaams
enVrijophetideeomeenau-
thentieke oude tram te ge-
bruikenalscavabar.Diehad-
den ze op de kop getikt bij
hun Humbeekse vrienden
vanvzwSasEvents.Houtem
kermis was voor de harmo-
nie Vlaams en Vrij dan ook
een groot succes, ook dank-
zij de medewerking van het
Houtemsekermiscomitédie
dit jaaral voorde20stekeer
deorganisatieopzichnam.

Repro Lukas (DBS)

WEZEMBEEK-OPPEM Leerlingen Heilig Hart «smijten met kunst»
In het Heilig-Hart college aan de
Albertlaanlietendeleerlingenvan
de eerste tot en met de derde
graadzichvanhuncreatievekant
zien. ‘Smijtenmetkunst’ laatleer-
lingenkennismakenmetverschil-
lendekunstvormen.Deleerlingen
konden kiezen uit onder andere
mode, film, dans, tekst, klassieke
muziek, fotografie en beeldende
kunst. ‘Smijten met kunst’ is een
project van de leerlingenraad en
wordt gesteund door de directie
vande school.Debedoeling is om
deaandachtvoorkunstencultuur
bij jongemensentestimuleren.

Foto Galicia (KHK)

MEISE Beiaardcomité neemt afscheid van stuwende kracht

Het Beiaardcomité nam onlangs afscheid van Greet
VanHemelrijck.«VanbijdeoprichtingvanhetBeiaard-
comité een 25-tal jaren geleden namGreet steeds het
secretariaat en de organisatie van de Beiaardfeesten
op zich», vertelt voorzitter StefaanDe Ridder van het
Beiaardcomité. «Later deed ze dit ook voor ‘Jazz in

Maazz’.Greetheeftzichaltijdenormingezetengaf ie-
derjaarweermeerglansaanonzeorganisatie.Nugaat
zeoppensioenengaatzesamenmethaar levensgezel
wonen in Frankrijk. Wij zullen haar inzet en enthousi-
asmeenormmissen.»

Foto Lukas (DBS)

HOEILAART Goud voor René en Monique

RenéVandervekenenMoniqueMelottevierdenafge-
lopenweekendinhetgemeentehuisvanHoeilaarthun
gouden bruiloft. Vijftig jaar geleden beloofden ze el-
kaareeuwige liefde.
Na hun trouw kreeg het koppel twee kinderen. René
waseenferventwielrennerenwerdin1961zelfsderde

inParijs-Roubaix,achterVanLooyenJanssens.Nadien
nam hij nog eens deel aan de klassieker, maar toen
kwamhij tenval.Nazijnwielercarrièreginghij inDie-
gemwerken.Moniqueheeftlangetijdbijdegemeente
Schaarbeekgewerkt.

Foto Nijs (RDK)
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Kwart inwoners Vlaamse rand van vreemde afkomst

IndeVlaamsegemeentes rondBrussel is

ruimeenkwartvande inwonersvan

vreemdeafkomst. Eenvierdevande leer-

lingen indebasisscholenspreektzelfs

geenNederlands.Dat staat ineenstudie

diedeprovincie lietuitvoeren.

DeVlaamse rand toont steedsminder zijn
Vlaamskarakter. Integendeelzelfs:zeher-
bergtnietminderdan114nationaliteiten.
Ruim27%vande inwonersuit deVlaamse
randisvanvreemdeherkomst.Dat ismeer
dan het dubbele van gans Vlaanderen

(14,5%). In steden als Kraainem (39,9%),
Vilvoorde (37,8%) en Machelen (37%)
overstijgthetaantalzelfsruimhetgemid-
delde.DegordelvandenegentienVlaam-
se gemeentes rond Brussel krijgt duide-
lijk steeds meer te maken met een drei-
gende ‘ontnederlandsing’.
Hetwoord ‘verfransing’,eentermdietien
jaar geledennogal vaak in demondwerd
genomen,wordtdusopgeborgen.Delaat-
ste jaren zijn er dan ook beduidendmin-
der Franstalige ‘bourgeois’ uit Brussel die
naarderandtrekken.Daartegenoverkrij-
gendenegentiengemeentessteedsmeer
te maken met nieuwe inwijkelingen. Zo
komen de moeders uit de Vlaamse rand

uitmeerdan100 landen.
Maar niet alleen de migratiecijfers doen
Vlaanderennadenken. Ook inhet onder-
wijs is er sprake van een verdere ‘ontne-
derlandsing’ van de gordel. 28% van de
leerlingenuithetbasisonderwijshebben
niet het Nederlands als moedertaal. In
Vlaams-Brabant is dit cijfer 15%, in het
Vlaamsegewest slechts11%.

Marokkanen

GemeenteszoalsHoeilaart,Vilvoorde,Za-
ventem en Sint-Pieters Leeuw vallen op.
Zijonderwijzen40%‘niet-Nederlandstali-
gen’. Het lager onderwijs in Machelen is
danweerkoplopermetmeerdan45%.De

cijfersoverdegeografischespreidingvan
hetaantalbuitenlandseleerlingenbeves-
tigen dit alleenmaar. De noordoostelijke
rand (Vilvoorde,MachelenenZaventem)
en de faciliteitengemeente Drogenbos
hebben een groot aandeel leerlingen van
TurkseenMarokkaansenationaliteit.
De toenemende internationalisering van
Brussel legt dus steedsmeer druk op be-
leidsdomeinen zoals onderwijs, kinder-
opvang, jeugdbeleidenhuisvesting.Maar
ook de arbeidsmarkt ondergaat die in-
vloed. Zo zijn in Vlaanderen ruim één op
drie werkzoekenden van vreemde her-
komst. In de Vlaamse Rand is dat onge-
veerdehelft. (KHK)

DE RAND

RECHTER GEEFT DERTIEN MANNEN CELSTRAFFEN TOT BIJNA 3,5 JAAR

Relschoppers Lindeplein bestraft

BRUSSEL

De correctionele rechtbank van Brussel sprak

gisteren celstraffen en werkstraffen uit tegen

hooligans van R.S.C.Anderlecht en enkele al-

lochtone jongeren. Dertien personen kregen cel-

straffen van 24 tot 40maanden. Zes anderen

kregen werkstraffen tot 280 uur. Eén persoon

kwam ervan afmet opschorting.

WOUTER HERTOGS

Op 23mei 2008 vindt er een op-
stootvangeweldplaats indestra-
ten van Anderlecht. Aan de ene
kantverzameltdehardekernvan
Anderlecht, de zogenaamde
B.C.S. - gesteund door fans van
onder andere Charleroi - op het
Lindeplein. Een paar 100 meter
verder bevinden zich allochtone
jongeren ter hoogte van het me-
trostationSint-Guido.Zeworden
gescheidendooreenindrukwek-
kende troepenmacht van orde-
handhavers..Deheleweekervoor
was het al onrustig tussen de
twee groepen,waarbij ook op in-
ternet werd opgeroepen om te
verzamelen en de vete voor eens
en voor altijd uit te vechten. Uit-
eindelijk slagende twee groepen
er niet in om bij elkaar te raken,
waarophettotschermutselingen
komt met de politie. Hierbij ver-
nielen ze 20 winkels en cafés en
moesten 13 wagens het ontgel-

den.
In zijn vonniswas de rechter niet
mals voor de relschoppers. «Het
kan gewoon niet dat een groep
mensen zomaar op straat trekt
om interne twisten uit te vech-
ten», sprak hij streng, «het eigen

territorium verdedigen – zoals
verschillende beklaagden ver-
klaarden – is hierbij zeker geen
rechtvaardiging.» Hier bleef het
niet bij. «Watmij zorgen baart, is
dat de beklaagden niet de ernst
van de feiten beseffen», sprak de
rechter, «Het gaat hier om totaal
gebrek aan respect voor onze sa-

menleving inhetalgemeenende
autoriteiten inhetbijzonder.»
Toch waren er ook meevallers
voorderelschoppers.Zosteldede
rechter dat de rellen geen racis-
tisch karakter hadden, wat voor
de verdediging van groot - prin-
cipieel - belang was. Bovendien
vondhijzoweldehooligansalsde
allochtonejongerenteweinigge-
organiseerd om van bendevor-
ming te spreken. Daarnaast had
hij ook oog voor de toekomst van
de jongemannen.Omdezereden
sprak hij vooral celstraffen met

uitstel en werkstraffen uit. Drie
personendienietkwamenopda-
gen, kregen een effectieve straf,
en hun onmiddellijke aanhou-
dingwerdgevorderd.

Grote schade

Naastdestraffenmoetenalle rel-
schoppersookopdraaienvoorde
aangerichte schade, die niet ge-
ringwas.Zowerdenwinkelruiten
enbushokjesvernield.Daarnaast
vielen er ook enkele gewonden
onderdeagenten.Eenmankreeg
opschorting van strafmaarmoet

de agent 2.000 euro schadever-
goedingbetalen.Ookdegemeen-
te Anderlecht krijgt meer dan
19.000 euro schadevergoeding.
«Ditomvathetrenoverenvanalle
beschadigingen aan de pleinen
zoals de voetpaden, banken en
verkeersbordenmaarisookdeels
een morele schadevergoeding»,
verklaart hun advocaat Jean-Luc
Touwaide. Toch lijkt hiermee de
kous nog niet af. De kans is im-
mers reëel dat het parket of één
ofmeerderevandepartijeninbe-
roepgaan tegenhetvonnis.

Dehooligans en allochtonen verbergen hun gezicht als ze uit de rechtszaal komen. Foto Galicia

HET BAART ME
ZORGEN DAT DE
BEKLAAGDEN DE
ERNST VAN DE FEITEN
NIET BESEFFEN
De rechter

KAPELLE-OP-DEN-BOS

Woonboot staat te koop voor 300.000 euro

GuidoTraen enMarleenMervillemeren aan aan deVaartdijk inHumbeek.

In de salon staat een openhaard. Foto’s Lukas

Eénvande tweebewoondewoonbotendie inhetka-

naal inKapelle-op-den-Bos liggen, staat tekoop.De

eigenaarsGuidoTraen (58)enzijnvrouwMarleen

Mervillde (55)gaan,meteenkleinbeetjepijn inhet

hart, opnieuwaan landwonen.Zeverkopen ‘Den

Auctere’ voor300.000euro. «Dat isonderdemarkt-

waarde,wantwonenopeenboot is eigenlijk365da-

genper jaarvakantie», zeggenze

Eenzestal jaar geledenbeslotenGuidoTraenenMar-
leenMervilldeuitGrimbergenteverhuizen.«Maarde
huizen in de regiowarenhaast onbetaalbaar», herin-
nert Guido zich nog goed. «Plots stootten we op de
woonboot langs de Vaartdijk in Kapelle-op-den-Bos
en we waren meteen verkocht. We hebben er nog
geen moment spijt van gehad, want wonen op zo’n
bootvoeltalsof jeeenheel jaar langvakantiehebt.Bo-
vendienkanjegemakkelijkvluchtenwanneer jeruzie
met je buren hebt (lacht). Neen, de rust is een echt
pluspunt op eenwoonboot. Je hoort het water rustig
tegendebootklotsen, zalig.»
Toch komt er nu een einde aan het verhaal van het
koppel op hunwoonboot, die in 1959 gebouwdwerd
en in 2004 nog een volledige renovatie kreeg. «We-
gens gezondheidsredenen besloten we om opnieuw
aan land te gaan wonen», maakt Guido duidelijk.
«Waarommensendergelijkebootmoetenkopen?Be-
halvederust ishetookgemakkelijkreizen. Jeneemtje
hele huismeeopvakantie enmoet dus geen valiezen
maken.»

Met open haard

VolgensGuidoTraenisalleswatmennodigheeftaan-
wezig op de boot. «Een terras, een woonkamer, drie
slaapkamers, eenopenhaardeneenbadkamer:kort-
om,het iseendrijvendhuis.Ofwehetniettehardgaan
missen? Mijn schoonbroer heeft een boot waarmee
hijopvakantiegaat.Wel, ikdenkdatweonzevakantie
nual gaanplannen», besluitGuidoTraen.
Morgenstaatdeeerste ‘openwoningdag’geplandtus-
sen 16 en 17 uur. Iedereen kan dan een kijkje komen
nemenop ‘DenAuctere’. (RDK)

Brussels Airlines werft
alleen tijdelijken aan
Bij luchtvaartmaatschappij

BrusselsAirlines is ermomen-

teel sprakevaneensoortvan

wervingsstop.Vertrekkerswor-

dennietvervangen; erworden

alleen tijdelijkekrachtenaange-

worvenvoordezomerpiek.

De maatregel is een onderdeel
vanhetplan«Beyond2012-2013»
dat innovemberwerdaangekon-
digd. «Brussels Airlines wil de
kostenvolgendjaarmeteendub-
bel percentage (dusmeer dan 10
procent) naar beneden krijgen»,
aldus woordvoerder Geert Sciot.
Zo moet de productiviteit om-
hoog, moeten de werknemers
flexibeler gaanwerken enwordt
het vertrek vanwerknemers dus
opgevangen met interne ver-

schuivingen. Ander deel van het
planisdeinkomstenteverhogen.
De onderhandelingen over het
plan met de vakbonden zijn nog
bezig, zegtMarijke Persoone van
de christelijke bediendebond
LBC-NVK. Bij de voorstelling van
het planhadCEOBernardGustin
al gezegd dat Brussels Airlines
probeertontslagentevermijden.
Brussels Airlines leed vorig jaar
een verlies van circa 80 miljoen
euro en liet al verstaan dat ook
2012 een moeilijk jaar wordt.
«Het is niet omdat wemeer pas-
sagiers lokken (+4 procent in het
eerste kwartaal) dat alles goed
gaat», aldusSciot. «Dehele sector
heefthetmoeilijkdoordeecono-
mische situatie en de blijvend
durebrandstof.»

ZAVENTEM

KRAAINEM
Gemeenteraad
duurt 3 minuten
Het moet een Belgisch record
zijn: een gemeenteraad van
slechts drie minuten. In de ge-
meenteKraainemstaanzeerniet
meer van versteld. Omdat de lijst
Open van fractieleider Luk Van
Biesen geen bijkomende punten
op de agenda van de gemeente-
raad plaatste, stopte de raad dus
vroegerdanvoorzien.Normaal is
Open actief aanwezig op de zit-
tingenenplaatstzetelkensenke-
le aandachtspunten op het pro-
gramma. Omhet non-beleid van
het huidige Franstalige gemeen-
tebestuur (FDF) in de verf te zet-
ten, deed Open dat tijdens deze
laatste zitting dus niet. Na de
goedkeuring van het verslag van
de vorige vergadering, drie aan-
duidingen van vertegenwoordi-
gers en enkel wijzigingen in ver-
band met het schoolreglement
zatdezittingerop. (KHK)

MACHELEN/VILVOORDE

Inbraak in woningen
Er werd ingebroken in een wo-
ning aan de Schetsstraat in Ma-
chelen. Over de buit is niets be-
kend.Ook inHoutembij Vilvoor-
de waren inbrekers op stap. Ze
probeerden inverschillendehui-
zenbinnentedringen. IndeKrui-
pinstraatwerdingebrokenineen
wagen. (ABH)

VILVOORDE
Voetganger
aangereden
OpdeSchaarbeeklei inVilvoorde
werd woensdagavond een voet-
ganger aangereden. Het ongeval
gebeurde rond 21.30 uur. Het
slachtofferraaktelichtgewonden
werd overgebracht naar het zie-
kenhuis.

(ABH)

2 JAAR CEL NA NEPAFSPRAAKJE
Een20-jarigemanisveroordeeld
tot een celstraf van 2 jaar waar-
van de helft met uitstel voor sla-
gen en verwondingen aan een
64-jarigeman. De jongeman, die
al 3 veroordelingen op zijn conto
heeft,was nogmaar net vrijgela-
ten onder voorwaarden na een
inbraak.Viahet internetsprakhij
metdemanaf opdePlaceBara in
Anderlecht. Daar vertrekken de
twee naar een afgelegen plek in

Koekelberg om intieme hande-
lingen te doen. Plots daagt een
vriendvandejongemanopwaar-
na het duo hem in elkaar stam-
pen.Ookstelenzezijnbankkaart.
Deprocureurhadterzittingalten
zeerste haar ongerustheid laten
blijken over ‘het doorgroeien
naardecriminaliteit’vandeman.
Derechterbestraftehemmeteen
effectieve celstraf van 1 jaar en
eenextra jaarmetuitstel. (WHW)

ANDERLECHT

VILVOORDE
Karla neemt deel
aan Inca Trail
Het is niet Klaramaar Karla Van-
denBoschuit Vilvoordedie deel-
neemtaandeIncaTrail,eenwan-
deling naar de stad Machu Pic-
chu. In het artikel van gisteren
stond de naam van een deel-
neemster foutgeschreven.

(RDK)


