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BEERSEL
Beersel in
be-KOOR-ing

Beersel pakt woensdag 11
juli voor de tweede keer
uit met de zanghappening
‘Beersel in be-KOOR-ing’.
Iedereen die van klein-
kunst en van zingen
houdt, wordt om 19 uur in
het Rondenbospark in Al-
semberg verwacht. Beer-
sel viert opnieuw de
Vlaamse feestdag, samen
met al zijn koren.

Kris Baert & Ander
Schoon Volk zijn de gas-
ten van de avond. Zij
brengen de Vlaamse
kleinkunst opnieuw tot le-
ven. De Beerselse koren
zingen mee. Het gaat om
het Sint-Ceciliakoor uit
Alsemberg, het Sint-Ceci-
liakoor uit Dworp, het
Sint-Lambertuskoor uit
Beersel, Plicht en Plezier
uit Huizingen en het Sint-
Ceciliakoor uit Lot. Na-
dien is er een receptie
voor iedereen. (idh)

TERNAT/ROOSDAAL
Eén bestuurder
blaast positief

De politie controleerde
zondagnamiddag op stu-
ren onder invloed in de
Meersstraat in Sint-Ka-
therina-Lombeek en op de
Ninoofsesteenweg in
Roosdaal.

47 bestuurders werden
een ademtest onderwor-
pen. Eén bestuurder blies
positief. Alle 68 inzitten-
den droegen correct hun
gordel. (rds)

ROOSDAAL/
LIEDEKERKE
Grote buit

Dieven braken in de
nacht van vrijdag op za-
terdag via een Velux-raam
binnen in een woning in
de Kleemstraat in Roos-
daal. De buit bestaat uit
juwelen, geld en elektro-
nica. Ook in de Hout-
marktstraat werd ingebro-
ken in een woning en
werd elektronica gestolen.
(rds)

ESSENE
Inbraak in
twee woningen

In de Hauwijkstraat
werd in de nacht van vrij-
dag op zaterdag ingebro-
ken in twee woningen. De
daders raakten telkens via
een raam naar binnen. Ze
maakten geld, juwelen en
elektronica buit.

Vorige week had de poli-
tie in deze straat nog in-
brekers onderschept, na
een tip van buren. (rds)

ROOSDAAL De CD&V be-
haalde zes jaar geleden in Roos-
daal de absolute meerderheid
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De partij wil verder gaan
op de ingeslagen weg. Ze doet
dat met burgemeester Christine
Hemerijckx als lijsttrekker.
Over de andere plaatsen op de
lijst bestaat nog geen zekerheid,
over de namen wel. Bij de kan-
didaten zijn er zeven nieuwko-
mers. Zij moeten een aantal ge-
vestigde namen doen vergeten,
onder wie de schepenen Leon
Brion en Glenn Heyvaert.

Opvallendste nieuwkomer is
Emmanuel de Bethune. Hij is
de kleinzoon van gewezen bur-
gemeester Van Cauwelaert, die
in het begin van vorige eeuw de
burgemeesterssjerp droeg.

‘Wij opteren voor een groep
gemotiveerde en geëngageerde
kandidaten’, zegt Christine He-

merijckx. ‘Roosdaal besturen
vraagt immers deskundigheid
en een open kijk op de toe-
komst.’

De verkiezingen beloven een

bewogen strijd te worden, met
een paar explosieve dossiers.
Vooral het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan Pamel centrum ver-
oorzaakt commotie. ‘Wij ver-

kondigen nochtans niets
nieuws’, zegt Hemerijckx. ‘Zes
jaar geleden stond het plan al in
ons programma, wij blijven
daar ook nu achter staan.’ (lsg)

CD&V wil beleid voortzetten

De Roosdaalse
ploeg van CD&V.
Foto: lsg

LOT ‘Een tijd geleden zijn er
twee Nederlandstalige moslims
uit Lot en Ruisbroek naar het
gemeentehuis gestapt met de
vraag of ze in Lot een islami-
tisch centrum konden oprich-
ten’, aldus burgemeester Hugo
Casaer (CD&V).

‘In het centrum willen ze on-
der meer lessen Arabisch orga-
niseren en lessen in de islamis-
tische godsdienst. Ze wilden dit
doen in overleg met de buurt, de
gemeente en zelfs de cultuur-
raad. Na dit gesprek hebben we
er niets meer over vernomen.’

Toch krijgt het centrum meer

en meer vorm. De vzw kocht het
huis nummer 23 aan in de Stati-
onsstraat. De vzw verspreidt
binnen de Brusselse moslimge-
meenschap tweetalige folders
die de komst van het centrum
aankondigen: in het Frans en in
het Arabisch.

In Lot schiet het Vlaams Belang
in het verweer. ‘In deze folder is
sprake van masjid loth, wat zo-
veel betekent als de moskee van
Lot. We vrezen dat dit centrum
een nog groter aanzuigeffect zal
hebben en dat Lot een verleng-
stuk zal worden van het geïsla-
miseerde Brussel’, aldus Klaas
Slootmans. ‘De leefbaarheid en

de eigenheid die in Lot al zeer
zwaar op de proef worden ge-
steld, zullen er niet op verbete-
ren. We vragen dat de gemeente
maatregelen neemt en dat de po-
litie een onderzoek voert naar
de achtergrond van de leden van
de vzw. Want we vermoeden dat
er een extreem netwerk achter
zit’, aldus Slootmans.

Open centrum

‘Met dat onderzoek is de politie
al bezig’, aldus burgemeester
Hugo Casaer. ‘Maar het centrum
verbieden kunnen we niet. Ie-
dereen doet in zijn huis wat hij

wil, zolang de veiligheid en de
goede orde niet worden ver-
stoord. Stedenbouwkundig is er
geen bezwaar tegen een moskee
op deze plaats in Lot. De cata-
combentijd is al lang voorbij en
de internationalisering wordt
hoe langer hoe meer een feit.
Dan is het misschien beter dat
er een open en controleerbaar
centrum komt.’

Het Vlaams Belang vroeg om
over de komst van het islamis-
tisch centrum een bijzondere
gemeenteraad samen te roepen,
maar de andere partijen bleken
gisteren van deze vraag nog niet
op de hoogte.

De vzw Cultureel en
Islamitisch Centrum
van Vlaams-Brabant
wil graag een islami-
tisch centrum opstar-
ten in de Stations-
straat in Lot. In de
praktijk zou het om
een moskee gaan. Het
Vlaams Belang vraagt
maatregelen.

INGRID DEPRAETERE

Vlaams Belang vraagt samenroeping gemeenteraad

Islamitische vzw
plant moskee in Lot

,,KLAAS SLOOTMANS,
VLAAMS BELANG

We vrezen dat Lot een
verlengstuk wordt van
het geïslamiseerde
Brussel

In dit huis zou de moskee komen. Foto: idh
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‘Vijf jaar geleden wees een
behoeftenonderzoek van het
Halse OCMW uit dat de seni-
oren in Lembeek wat op hun
honger bleven’, zegt Tina
Marchal die De Lemoon vijf
jaar geleden als centrumlei-
der mee uit de grond stampte.
‘In eigen dorp viel weinig te
beleven en voor zowat alles
moesten ze naar Halle. Toen
in de Delannoystraat een
vroeger winkelpand te koop
stond, greep het OCMW zijn
kans. Schoorvoetend, want we
wisten niet goed hoe Lembeek
zou reageren op een diensten-
centrum’,

‘Het begin was inderdaad
niet gemakkelijk. Mensen
durfden niet binnen te sprin-
gen en waren wat wantrou-
wig. Velen dachten dat we
voorbehouden waren voor
OCMW-klanten of dat er een
lidmaatschap met verplich-
tingen aan gekoppeld was. Tot
we op een dag de mensen echt
letterlijk van straat gingen
plukken en hen persoonlijk
gingen vertellen wat we alle-
maal bieden. Dat ze bij ons

aan sociaal tarief een warme
maaltijd kunnen krijgen, dat
er bijna elke dag activiteiten
worden georganiseerd, dat ze
hier gewoon een kop koffie

kunnen drinken en dat we
ook een boodschappendienst
hebben.

Zo sloot Lembeek De Le-
moon beetje bij beetje in zijn
hart. We hebben er ook steeds

voor gezorgd dat we voor de
bestaande verenigingen geen
concurrentie zijn. Nu is de si-
tuatie omgekeerd en krijgen
we bij sluitingstijd de mensen
nog amper buiten’, zegt Tina.

‘We bereiken een paar hon-
derd Lembekenaren. Sommi-
gen komen hier dagelijks over
de vloer, anderen bij bepaalde
activiteiten of als het even
niet goed gaat’, aldus huidig
centrumleider Astrid De
Schrijver.

‘Maar voor ons mag het nog
altijd meer zijn. Er zijn nog
steeds mensen die ons niet of
onvoldoende kennen.’

‘En ja, de Lemoon heeft in
Lembeek veel veranderd.
Mensen weten nu waar naar
toe als ze anderen willen ont-
moeten of niet alleen willen

eten. Vooral voor vrouwen is
dat een goede zaak. ‘

‘Vrouwen gaan op hun eentje
niet op café. In De Lemoon
kunnen ze alleen binnen stap-
pen zonder dat dit tongen los
maakt. Hier vinden mensen
ook lotgenoten, na het verlies
van hun partner bijvoor-
beeld’, aldus Tina en Astrid.

De Lemoon in de Delaanys-
traat 3 in Lembeek is alle
werkdagen open van 10 uur
tot 16.30 uur. Men kan er elke
dag een warme maaltijd eten.
Er is een antenne van het
zorgloket en van het sociaal
loket. Er wordt wekelijks ge-
wandeld en petanque ge-
speeld, maandelijks gekookt,
gefietst en gezongen.

INFO www.ocmwhalle.be

Schoorvoetend ging
vijf jaar geleden in
Lembeek het diensten-
centrum De Lemoon
van start. Vijf jaar
later is het centrum
niet meer weg te
denken uit het sociale
leven in Lembeek. De
verjaardag werd
gevierd met een buurt-
feest.

INGRID DEPRAETERE

Dienstencentrum viert vijfde verjaardag

De Lemoon heeft het leven
in Lembeek veranderd

,,ASTRID DE SCHRIJVER
Centrumleider

Vrouwen stappen een
café niet alleen
binnen. In De Lemoon
kan dat wel.

De Lemoon zorgt voor een opvang met een glimlach. Foto: idh

GOOIK Voor het eerst trekt
de Open VLD van Gooik met
een volledige lijst naar de kie-
zer. Ze doen dat onder leiding
van lijsttrekker Christa Der-
mez. De partij wil meer even-
wicht in de Gooikse politiek.
‘Het overwicht van de de
CD&V in de gemeenteraad is
vandaag veel te groot’, aldus
Christa Dermez. ‘Daardoor ko-
men andere standpunten en
meningen amper of niet aan
bod. Hierdoor worden projec-
ten, beleidslijnen en beslissin-
gen eenzijdig doorgedrukt. Wij
willen graag een actievere rol
spelen op het politieke terrein
en meer inbreng hebben om-
dat we van mening zijn dat
een betere verhouding en ver-
standhouding tussen de ver-
schillende partijen de gemeen-
te enkel maar ten goede zal
komen.’

Volgens eigen zeggen heeft de
partij een team samengesteld
van jonge enthousiastelingen
en ervaren rotten. Op de lijst-
trekker na, zijn de plaatsen
nog niet definitief toegekend.
‘We zullen onze werkpunten
stap voor stap vrijgeven.’ (lsg)

Open VLD met
volledige lijst
naar kiezer

GOOIK De Gooikse politica
Nicky Bellemans (Open VLD)
heeft de zesde plaats gekregen
op de provincieraadslijst. ‘Op
deze manier wil ik een stapje
hoger op de ladder klimmen
om nog meer lokale dossiers
op te lossen en nog meer men-
sen te kunnen helpen’, zegt
Nicky Bellemans. ‘Het is be-
langrijk dat we tot de meer-
derheid behoren, want vanuit
de oppositie is zoiets helaas
moeilijk realiseerbaar.’

Bellemans is niet aan haar
proefstuk toe. Zij was acht jaar
lang werkzaam op de pers-
dienst van toenmalig premier
Guy Verhofstadt (Open VLD)
en ze heeft ook twee jaar ge-
werkt als parlementair mede-
werkster van Luk Van Biesen.
Nu werkt ze voor de Liberale
Mutualiteit. (lsg)

Nicky Bellemans
op zesde plaats
provincie

GOOIK Omdat er ook in de
tweede helft van augustus
nood is aan kinderopvang, zet
de gemeente Gooik een proef-
project op want half augustus
stopt speelpleinwerking 't
Foensjke. Kinderen kunnen
terecht in de dorpsschool van
Strijland. De prijs bedraagt 1,5
euro per dag. Inschrijven is
verplicht en kan tot 12 juli.

Info: bko@gooik.be (lsg)

Extra kinderopvang

PEPINGEN

Pepingen verloot compostvaten
Om de Pepingenaren aan te manen nog meer afval te composte-
ren, zette de gemeente een wedstrijd op het getouw. De gelukki-
ge winnaars werden Liese Leunens uit Elingen en Marc Vanbel-
linghen uit Pepingen. (idh) Foto: yds

AFFLIGEM

Speelplein bestaat 25 jaar
Het gemeentelijk zomerspeelplein van Affligem ging gisteren
feestelijk van start met taart om de 25ste verjaardag van de
speelpleinwerking in de verf te zetten. (rds) Foto: rds


