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STROMBEEK-BEVER
Jongeman springt
van balkon
Een 26-jarige man uit Strom-
beek-Bever heeft zaterdag-
avondzelfmoordgepleegddoor
van een balkon te springen. De
feiten speeldenzich indeNieu-
welaan indedeelgemeentevan
Grimbergenaf.Omstreeks17.30
uur spronghij vandevijfdever-
diepingnaarbeneden.Verschil-
lende getuigen zagen de man
vallen en belden de hulpdien-
sten.Diekwamenterplaatseen
probeerden het slachtoffer te
reanimeren, maar de hulp kon
niet meer baten. Onderzoek
wees uit dat de jongeman zelf-
moordpleegde.Hijkamptemet
psychischeproblemen. (RDK)

BRUSSEL
Stadsfietssysteem
VILLO derde beste
van Europa
VILLO, het stadsfietsensysteem
van de stad Brussel, heeft een
derde plaats weggekaapt op de
rangschikkingdiedoordeAuto-
mobileClubendeEuropeseAu-
tomobiel- en Touring Clubs
werdopgesteld.Dezeorganisa-
ties hebben van maart tot mei
2012 een groot onderzoek ge-
daan naar 40 fietssystemen in
18Europeselanden.Devoorzie-
ningenwerdendaarvooropba-
sis vanvier criteriabeoordeeld:
toegankelijkheid, informatie,
huurgemak en kwaliteit van de
fietsen. Vélo’v uit Lyon staat op
het hoogste schavotje met de
vermelding ‘zeer goed’. Het Pa-
rijse Vélib eindigde als tweede
en het Brusselse VILLO vervol-
ledigthetpodiummeteen‘goe-
de’ evaluatie. Alle drie de fiets-
systemen vallen onder het be-
heer van JC Decaux NV, een or-
ganisatie met negen jaar erva-
ring inmeerdan60steden.

(KHK)

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Schepen DeWit
trekt CD&V-lijst
Eerste schepen Edward De Wit
is de lijsttrekker van CD&V Ka-
pelle-op-den-Bos voor de ge-
meenteraadsverkiezingen van
oktober dit jaar. Op de tweede
plaats staat Ria Devos. Plaats
drie isvoorschepenJosThomas,
gevolgddoorgemeenteraadslid
IngeSpildooren.Tweejongeren,
Ann Van Rompaey en Jelle
Steenackers, staan respectieve-
lijk op plaatsen vijf en zes. Ge-
meenteraadslid Chris Reniers
duwtdeCD&V-lijst.
Twee vaste waarden, Jos De
SmedtenJeannineVanWinghe,
verlatendepolitiek. (RDK)

BRUSSEL
Veertien
rijbewijzen
ingetrokken
Depolitie vanAnderlecht, Sint-
Gillis en Vorst heeft in de nacht
van zaterdag op zondag veer-
tienrijbewijzeningetrokkentij-
dens een controle. Die vond
plaats tussen 22 uur en 7 uur.
Zeven automobilisten waren
onderinvloedvanalcoholenze-
ven hadden drugs genomen.
Eénvanhenhadbovendien100
gram hasj in zijn wagen ver-
stopt. Bij eenhuiszoekingbij de
man vond de politie nog eens
meerdan tweekilogramhasj in
verschillendevormen.Hijwerd
ter beschikking gesteld van het
parket. (ABH)

SCHAARBEEK
Diefstal inAarschotstraat

Depolitie pakte indenacht van
zaterdagopzondageenketting-
dief op in Schaarbeek. De man
had even voordien in de Aar-
schotstraat, bekendomhaar
meisjes van plezier, de ketting
van een man afgerukt. Het
slachtoffer, waarschijnlijk zelf
klantvandeprostituees,wasna
afloopnergensmeertebespeu-
ren.Hijhadombegrijpelijkere-
denenweinigzinomveeluitleg
tegeven. (ABH)

Infoblad verschijnt niet uit vrees voor politiekemanipulatie

DegemeenteraadvanKraainemheeft

unaniembeslistomtijdensdevolgende

maandengeengemeentelijk infoblad

meer tepubliceren.Dituit vreesvoorpoli-

tiekemanipulatievandewaarnemend

burgemeester.Vooralhet ‘woordvande

burgemeester’ stondvolgens sommige

raadsledenvol leugensoverde financiële

reservesvandegemeente.

Volgens Open Vld-fractieleider Luk Van
Biesenheeftwaarnemendburgemeester
Arnold d’Oreye (FDF) gelogen in het laat-
ste nummer van het infoblad over de fi-
nanciële reserves van de gemeente. «Die
zouden volgens hem gestegen zijn, maar
het is juist door het financieelwanbeleid
vandeschepenvanFinanciën,eenfunctie
die eveneens door waarnemend burge-
meester d’Oreye wordt uitgeoefend, dat
deaanleidingheeftgegeventotdedrasti-
sche belastingverhoging van 50% tijdens
deze legislatuur», aldusVanBiesen.

Tijdensdegemeenteraadvanmaart inter-
pelleerdeLukVanBiesend’Oreyenogover
deproblemenmet leveranciers.
Van Biesen: «Vele leveranciers hebben
hun samenwerking met de gemeente
stopgezet, omdat ze soms meer dan één
jaarmoestenwachtenophungeld.Waar-
nemendburgemeesterd’Oreyeontkende
deproblemenenzeitoendatergeenvuil-
tjeaande luchtwas.Tijdensde laatstege-
meenteraad moest hij echter toegeven
datnietminderdan447aanmaningenen
bevelschriften werden ontvangen in de

periode 2011 en 2012. En dat voor vele
duizenden euro’s aan verwijlintresten
werdenbetaald.Degemeenteraaddistan-
tieerdezichdanookvanhem.»
Hetgevolghiervan isdathet infobladvan
september niet zal verspreid worden uit
vrees voor politieke manipulatie van de
waarnemendburgemeester.
De FranstaligemeerderheidspartijenMR
en cdH steunden dan ook de oproep van
deoppositie. Een reactie vand’Oreye,MR
of cdHkregenweniet.

(KHK)
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FAMILIE-HAPPENING BREIDT UIT MET OOG OP MEER BEZOEKERS

‘Plage’ keert terug naar Humbeek
HUMBEEK

DIMITRI BERLANGER

Geeft de zomer voorlopig nog
verstek, in Humbeek zal je ten-
minste een weekend lang te-
rechtkunnen voor een heerlijk
vakantiegevoel. Dat Brussel en
Parijs tijdens de zomermaanden
een tijdelijk strand hebben, is al
enkelejareneengewoonte.Hum-
beekkondanookniet achterblij-
ven, oordeelde een groepje en-
thousiastelingen. Op zaterdag 4
en zondag 5 augustus wordt de
Westvaartdijknualvoordetwee-
de keer omgetoverd tot een exo-
tischvakantieparadijs.

Playmobiel
«Elke dag kan je er van 10 uur ‘s
ochtends tot 22 uur ‘s avonds te-
recht voor tal van activiteiten»,
legt SvenMoerenhout van de or-
ganiserendevzwHumbeekPlage
uit.«Terwijlmamaenpapalurken

vaneenheerlijkecocktail, languit
genietend van de zon in een
strandstoel, kunnen de kinderen
zich het hele weekend uitleven.
Dankzij verschillendespringkas-
telen, een ballonnenplooier, een
karikaturist en op zondag de
Playmobielzullendekidszichze-
kerenvastniet vervelen.»
«Je ook het ganse weekend een
begeleide rondrit maken in een
authentieke paardentram. Deze

gegidste tochtenwordengeorga-
niseerd in samenwerking met
BrabantseKouters.»
Op zaterdagmorgen kan elke
fietsliefhebber ook langskomen
omzijn fiets gratis te latengrave-
ren door de politie en om 16 uur
komt de Vlaams-Brabantse folk-
groepNogalNeigoptreden.«Zon-
dagzijnerversehapjesteverkrij-
gen», gaat Moerenhout verder.

«Deze worden bereid door de
twee koks van restaurant Salla-
mangee en ‘t Onbekende uit Vil-
voorde. De namiddagwordtmu-
zikaal ingezet door Trio Soneros,
eenCaribischorkest.Alsafsluiter
is er een exclusief reünieconcert
vanDeKaskrakersuitHumbeek.»

Gratis toegang
Detoegangtotdit familie-evene-

ment is volledig gratis en net als
vorig jaar zal de opbrengst van
HumbeekPlagegeschonkenwor-
den aan het goede doel. Zo heeft
devzwHumbeekPlagevorig jaar
2.000eurokunnenoverhandigen
aan vzwEigen Thuis in Grimber-
gen, een woonvoorziening voor
mensen met een zware motori-
sche handicap. Meer info vind je
opwww.humbeekplage.be.

Deorganisatoren toveren het kanaal Brussel-Willebroek ook dit jaar om tot een groot strand. Lukas

Na de succesrijke eerste editie vorig jaar komt
er opnieuw een ‘Humbeek Plage’, naar analogie
met ‘Brussel Bad’. Zo’n 2.500 bezoekers von-
den toen hunweg naar het kanaal Brussel-Wille-
broek. «Dit jaar zullen we onze ‘plage’ nog uit-
breiden om zo nogmeer strandgangers te kun-
nen ontvangen», klinkt het bij de organisatie die
opnieuw zorgt voor tonnen zand, een heuse be-
achbar, zomerse cocktails en zwoelemuziek.

WE ZULLEN ONZE
‘PLAGE’ DIT JAAR
VERDER
UITBREIDEN. WE
HOPEN DAARMEE
OP EEN GROTERE
OPKOMST
Organisatoren

Secretaris Eric Lesage bij de zelfgebouwde chalet. Foto Lukas

Wielerclub neemt intrek in zelfgebouwde chalet

WielerclubSteunder JongeRen-

nersElewijtheeft eindelijkeen

eigenchalet.Diewerddoorde le-

denzelf gebouwd.Voordewie-

lerclub,die jarenlang ineencon-

taineronderdakhad, isdit een

grotevooruitgang.

«Bij wedstrijden moesten we de
koelkasten elke ochtend vullen
en ook onze tapkranen moesten
wetelkensopstellen ineen tent»,
blikt secretaris van wielerclub
Steun der Jonge Renners Elewijt
nogeventerug.«Datbetekentdat
we ‘s avonds ook alles opnieuw
moesten afbreken, wat ons heel
wattijdkostte.Dankzijdehouten
chalet kunnen we alles nu al ‘s
avonds klaarzetten voor de dag
nadien en moeten we niet alles
opnieuwafbreken.»
Het zijn de leden van de wieler-
club zelf die dehouten chalet ge-
bouwd hebben. «Dat ging heel
vlot», aldusEricLesage. «Weheb-

ELEWIJT

ben er met zo’n zes man aan ge-
werkt. Ik ben dan ook tevreden
datallesklaar is.Ookvoordesup-
porters is dit een duidelijke ver-

betering. Zij zitten nu lekker
warm en droog in ons nieuwe
stulpje», besluit de secretaris van
dewielerclub. (RDK)

Kraainem-Unie wil met meertalige lijst naar verkiezingen
DeledenvanKraainem-Uniezijn
decommunautaireverhaaltjes in
hungemeentebeu.Omhetwan-
bestuurindefaciliteitengemeen-
te aan te klagen plant het inwo-
nersplatform daarom om met
een meertalige lijst op te komen
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen inoktober. «Netzoalsvele
anderen ben ik die taalkwesties
beu», zegt JoséMichaux, stichter

van Kraainem-Unie. «Ik droom
vaneenmeertaligepartijdiegeen
onderscheid maakt in taal of
kleur en zich richt op de belang-
rijke dossiers die onze gemeente
weer aangenaam om leven
maakt.» Het inwonersplatform
hoopt zo een einde temakenaan
de bestuurlijke willekeur in de
gemeentezodatereindelijkvoor-
rang kan gegeven worden aan

dringende dossiers. Voorlopig
heeft Michaux wel nog geen fiat
gekregen van de Franstalige par-
tijencdHenMR.Wanneerzijniet
meegaan in het verhaal van
Kraainem-Unie zal Michaux
waarschijnlijk zelf voorzitter
worden van de partij, die voorlo-
pig kan rekenen op een 100-tal
sympathisanten.

(KHK)
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VERANDERINGKandidatenmeteen
beperking indepolitiek,hetmoetkunnen.Ze
gevenontegensprekelijkdemocratieeen
menselijkergelaat.Ookdát isverandering!
Luc De Schryver, Ninove

REALITEITWatvoorbezwaarkanmen
hiertegenhebben?Ons landenonzestadzijn
aanderandvandefinanciëleenecologische
afgrondgebrachtdoorzogenaamde‘normale’
politici.DenkmaaraanwatDehaeneonze
maatschappijalheeftgekostviaDexia.
Ministersdieziendeblindzijn,daarzijnweook
alaangewend,zoalsFreyamethaarsubsidies.
Dankzijdatsoortpoliticidraaitzowatalles
vierkanten levenweineenoverbevolkte, lekke
reddingsboot.Wekunnen iemandalsDidier
Pelemanalleenmaargelukwensenenervan
uitgaandathetalleenmaarkanbeterenmet
de inbrengvaniemanddiemetbeidevoeten
inderealiteitstaat.
Chris VanMeerbeeck, Hoboken

EVENVEELKANSENDezenieuwkomer
heeftzekerevenveelkansenalsdeandere
kandidatenopde lijsten ikwenshemveel
succes. Ikbegrijptrouwensdeheisaomtrent
dezekandidatuurniet.Erstaanmeerdan
genoegmensenopde lijstendieookgeen
intellectueleuitblinkerszijn.
Luc Baert, Gent

POLITIEKESPELLETJESDeopvoering
vaneenmensmetmentalebeperkingenopeen
verkiezingslijstkan in iedergevaloptwee
manierengeïnterpreteerdworden.Alleshangt
afvandeperceptie.Hetkaneenpogingzijn
omaandachttevragenvoordenodenen

bekommernissenvanditsegment indemaat-
schappij,maarhetkaneveneenseenelectorale
stuntzijn.Menmoet in iedergevalvermijden
datdepersoon inkwestieblootgesteldwordt
aanpolitiekespelletjeswaarhijgeenpartij zou
zijnvoorzijntegenstanders.Ditziterzonder
twijfelaantekomenalsmeneffectiefstand-
puntenmoetgaanverdedigen.
Eenveelbeteremanieromaandachttevragen
voorhetprobleemvanmensenmetmentale
beperkingen,en in iedergevaluit tesluitendat
dezemensenpersoonlijkgeschoffeerd
worden, isdeproblematiekoptenemenin
verkiezingsprogramma’sendedikwijls loze
beloftesnadeverkiezingendaadwerkelijkuit
tevoeren.Omhunwerkelijkenodentekennen,
moetendementaalzwakkerennatuurlijk
inspraakhebben,maarditkanook intern
gebeuren. Indeplaatsvandezemensende
politieke jungle intesturen,zoumenbeter
echtwerkmakenvaneenaangepastbeleidter
zakeendergelijkerisicovolleavonturen
achterwege laten.
ArieMertens, Keerbergen

SERIEUZEZAAKDeheerDidier
Pelemanismijonbekendendusspreek ikmijer
nietuitoverofzijnbeperkinghemaldanniet
toelaataanpolitiektedoen.Maar ikstelvast
dattalvanambitieuze lijstvullersookzonder
handicapnietdeugenvoordepolitiek.
Enomdatpolitiekeenserieuzezaakzou
moetenzijn,verdenk ikde initiatiefnemers
vandezestunt instaattezijnstraksdeeerste
blindeachterhetstuurtezetten,onderhet
mottodat iedereengelijkekansenmoet
krijgen.Zelfben iktochooknooitvoorde
OlympischeSpelengeselecteerd,nieteens
voorhetvogelpikken,omdat ikernietvoor
kondienen.
René Lenaerts, La Roche

VRAGEN Ikhebernietsoptegendat
mensenmeteenmentalebeperkingzich
ookengageren indepolitiek.Maar iemand
opdekieslijstzetten,ookalheeftdie
persoonmaareen lichtementaleachterstand,
daarstel ikmetochvragenbij.
DannyVandevijvere, Lauwe

WAAROMNIETDeCD&Vheeftde
mentaalgehandicapteDidierPelemanop
dekieslijstgezet.Enwaaromniet.
Demeesteanderepoliticikennenualleenals
erverkiezingen inaantochtzijn.
André Viville, Brakel

GELUKWENSENHartelijkegelukwensen
voordeheerDidierPeleman!Het iszeer
goeddat iedereenwordtvertegenwoordigt
opeenkieslijst.Ookbejaardenen invaliden.
Komop,mensen, laat julliehoren.
AnitaMaris, Diest

INZETDekandidatuurvandementaal
gehandicapteDidierPelemanopdeGentse
CD&V-lijstwordtnietdoor iedereen
geapprecieerd.Tenonrechte.Het isnietomdat
menmindervlotspreektofschrijftdatmen
voordemaatschappijgeenwaardevolle
dingenkandoen.Daarvan isde jarenlange
inzetvoorzijn lotgenotenhetbewijs.Hetenige
verschilmetheelwatandere lijstvullers isdat
hethiergaatomiemandmeteen ‘erkende’
mentalebeperking.
J.A. De Rijck, Anderlecht

STEMPELGrotevraag is:wathoudt
‘mentaalgehandicapt’precies inbijdeze
persoon?Niettegenstaandedathij langzaam
spreekt,moeilijkschrijftenhulpnodigheeftbij
het invullenvandocumenten, lijkthijwelzeer
logischtekunnenredeneren. Ikzoudegenen
diedeelsdezelfdeproblemenhebbenenop
eenpolitieke lijststaan,maarniethetstempel
‘mentaalgehandicapt’dragen,niet te
etenwillengeven.
A. Ceulemans, Mechelen

OVERDREVENWiegaanonzepolitieke
partijennogallemaalopeen lijstzettenom
tochmaarzoveelmogelijkstemmenbinnente
halen?NadehelereeksbekendeVlamingendie
wealzagenpasseren,probeertmenhetnubij
CD&VGentmeteenmentaalgehandicapte
dieamperkanschrijven.
Letwel, ikheballe respectvoormindervaliden
enwatzeallemaalwillenenkunnendoen in
hun leven.Maareenmentaalgehandicapteop
eenverkiezingslijstzetten, lijktmewelwat
overdreven.
Eric Audenaert, Vrasene

LucBellings Ikbenzaakvoer-
dervan ‘DeGolf’ inBredeneenwil
reagerenophetartikelwaarinwij
afgekraaktwordendoorLuc
Bellings.Teneerstegebruiktde
heerBellingsalsargumentdater
aardappelen ineen ‘saladeniçoi-
se’moetenzitten.Alshijzich
voorafgeïnformeerdhadoverde
wetgeving,hadhijgewetendat
wijonderdenormvoor ‘lichte
maaltijden’vallenendusgeen
aardappelenmogengebruikenals
ingrediëntvooronzebereidingen.
Wijhebben immerseentearoom
engeenrestaurantofbrasserie. In
zijnsaladezatennietsdanverse
groenten,dathijdanzegtdathij
lieverbonenenaardappelenuit
eenpotjehad,vind iktochniet
kunnenvooreensterrenchef.De
veleverontwaardigdereacties
vanonzeklantenhebbenonswel
eenhartonderderiemgestoken.
KurtWarlop, Bredene

KomrijNederlandnoemdehij
‘Absurdistan’en ‘eenreservaat
vanpekelharingen’,wijsneuzen
diehetaandurfdenaleenseen
reactieneertepennenen inte
zenden‘keutelaars’, ‘zemelkno-
pers’en ‘dooievisjesvreters’. Slik.
Sociaalnetwerksitesbestempel-
dehijals ‘kippenhokken’.Zo
kleurdeGerritKomrijmetscheld-
prozaentegelijkmettomeloos
plezierenscherpzinnigheidhet
literaire landschap.Poëzie isde
moederenbronvanalles,vondhij.
In ‘Schrikbeeld’dichttehij: ‘Neem
medepoëzieafen ikbeneen

DommereclameMinistervan
Media IngridLietendoethetweer.
Eerstmoetenweallemaalover-
schakelennaardigitaletv, iets
waarvandenoodzaakmijvolledig
ontging.Maargoed,wehebbennu
digitaletvmetdemogelijkheidom
uitgesteldtekijken.Ennuwedie
mogelijkheidgebruiken, ishetweer
nietgoed!Wezittenaandereclame-
inkomstenvandecommerciële
zendersomdatwedereclamezou-
denwegzappen.Verbaastdathaar?
Mijalvastniet,wantzegnueerlijk:
welkereclameishetechtwaardom
bekekenteworden? Ikgameestal
ietshalenomtedrinkenofteetentij-
densdie ‘pauze’.Persoonlijkzou ik
voorstellenomdeouderwetseradio
entv-taksweer intevoerenenonste
verlossenvandiedommereclame.
René Cornelis, Mortsel

TeveelHetuitgesteldbekijken
vantv-programma’swordteen
probleemdatdoorministerLieten
moetbekekenworden.Gekkerkan
niet.Het iseenprobleemdatdoorde
commerciëlezendersmoetbekeken
worden.Als iederprogrammadat je
bekijkt,dubbelzolangduurtenkelen
alleendoordereclame(meestaldan
nogdezelfdereclamedieherhaald
wordt),danmoet jehetnietvreemd
vindendatmensenuitgesteldkijken.
Wilfried De Clerck, Heverlee

Pesten Iedereenvindtdatpesten
opschoolenophetwerkverboden
moetworden.Terecht,zou ikzeggen.
Maar iseral iemanddiehetpesten
vanburgersdoorpoliticiheeft
aangeklaagd?
W.V., Halle

Dvd-recorderWatiser leuker
danuitgesteldkijken?Keuzeuit2,3
ofmeerprogramma’speravonden
dereclamedoorspoelen.Dezenders
zijnerzelfdeoorzaakvan,het loopt
despuigatenuitmetdiereclame.

Moestenzedurven,zezoudende
ganseavondreclamegeven.Wij
moetenoverigensalwelbetalen
vooronzedigicorder,hé.Alswe
extramoetenbetalen,zalons
abonnementopdigitaletvsnel
opgezegdzijn.Wijhebben indien
nodignogaltijdonzedvd-recorder.
Familie Degroote, Aalst

VrijemarktWaarommoetons
nillenswillensreclamedoordestrot
geduwdworden?Moetenwedan
terugnaardevideorecorder?
Eindelijk isereentewaarderen
instrumentenhetmoetal inleveren
opzijnmogelijkheden.Detoekomst
zoumoetenzijndat je ingeeftwelk
programmaje interessegenieten
datalleswaternietsmeetemaken
heeft,doodeenvoudignietopge-
nomenwordt.Ditzowelvoor, tijdens,
alsnahetprogramma. Commerciële
zenders:watmetdevrijemarkt?
Vraagenaanbod.Bedenkzelf
oplossingen, indeplaatsvande
consumenteenstapachteruit tewil-
lendwingen.
HubertMeert, Aalst

ZenuwenHet lobbywerkvande
commerciëlezendersbeginttoch
echtwelopmijnzenuwentewerken,
en ikdenknietalleenopdemijne.
Watstaatonstedoen?Geentvmeer
kijken?Ofeenoprolschermvoordetv
installeren,dat jemetafstands-
bedieningvoor jebeeldschermkan
uitrollenalser reclamedreigt?
Eric Tetsch, Herentals

VoorennaAlmaandenwordter
gepalaverdoverdereclameblokken
optv.Zoumenernietbeteraandoen
eenvoorbeeldtenemenaansommi-
gebuitenlandsezendersdiede
reclameuitzendenvoorennaeen
programma, indeplaatsvanhet
meerderekerenteonderbreken. Ik
benervanovertuigddaterdanmin-
deropgenomenendoorgespoeld
zouworden.Hierwordteenpro-
grammazodikwijlsonderbrokendat
wietelkenseenkoffietjegaathalen,
achterafnogmoeilijkdeslaapzal
kunnenvatten.Enwieelkekeereen
pintjedrinkt,heeft ’smorgens
gegarandeerdeenhoutenkop.
Emile Jans, Tongeren

Samenstelling
Katy Boels &
Ingrid De Vos

«Dit geeft democratiemenselijk gelaat»

Voorheteerstdoet in
ons land eenmentaal
gehandicapte een
gooinaareenpolitiek
mandaat.DidierPele-
man (41) staat op de
20ste plaats van de
GentseCD&V-lijst.
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In de plaats van mentaal gehandicapten zelf

de politieke jungle in te sturen, zou men beter

echt werk maken van een aangepast beleid

ArieMertens, Keerbergen

«Tv-kijker laat zich geen stap

achteruit dwingen»

Mediaminister IngridLieten(sp.a)heefteenontwerpdecreet ingediendomhet ‘uitgesteldtv-kijken’
tebeperken.ConcreetzoudenBelgacomenTelenethetenkelkunnenaanbiedenmitstoestemming
vandezenders.Wieuitgesteldkijktviazijndigicorder,kandereclametussendeprogramma’s
namelijkwegzappenendatzoudefinancieringvandecommerciëlezendersonderuithalen.

RonnySaelens,
Passendalestraat217,8980Passendale
Ronnywordt50op18 juli.Wiestuurthem
eenkaartje?

BiancaVandenberghe,
Dikkebusseweg422,8950Dikkebus
Mijnenige lievezuswordtop17 juli30 jaar,haar
tweedebaby isuitgerekendvoor23 juli.Wieweet
wordthaarverjaardageendubbel feest.Hoedan
ookwil ikmijnzusgraagverrassenmetveel
kaartjes.Wiedoetmee?

AdrienDeKeukeleire-JacquelineVanDerPoor-
ten,Haanhoutstraat118,9080Beervelde
Adrienwordtop20juli60 jaar. Jacquelinewordtop
19 juli59 jaarenheeftMS.Gelukkigwordtzegoed
verzorgddoorAdrien.Wiestuurtdit fijnekoppel
eenkaartje?

brievenbesteller,eendefectetoe-
renteller,eenmanzondertover-
staf. Eenanderekeernoemdehij
poëziedanweer ‘nobelezwendel’.
Kwestievande lezer inverwarring
tebrengen.Datwaszijngenot.
GerritKomrij isdood.Ofniet,
wantwieschrijft,dieblijft...
Jos Olislagers, Hamont

OostblokchauffeursHet
zijnvoor90procent chauffeurs
uitdeoostbloklandendiewild-
parkerenenzichalscowboys
gedragen.Endankomenzijnog
eensonswerkdoentegen
dumpingprijzen. Ikrij zelfal40
jaar internationaalenhebnog
nooitandereweggebruikers in
gevaargebracht.Datkanniet
gezegdwordenvanonzeoost-
blokcollega’s.Wanneergaatonze
regeringhierwerkvanmaken?
J.-P. De Koninck, Dilbeek

BelkacemBlijkbaar ishet in
Belgiëeenvoudigeromdeperfect
geïntegreerdeParweiznaarKabul
testuren,danomeenonrust-
stokerzoalsBelkacemmet18ver-
oordelingen inRabattekrijgen.
Stefaan Bogaert, Junglinster

ParweizWatervandaagmet
Parweizgebeurt, iseenschande.
Eenasielzoekerdiezichaanpast,
eendiplomahaalt,werkheeften
belastingenbetaaltaanonze
staat,diewordtuitgewezen.Enal
dieanderendieniksdoenenop
onzekosten leven,diemogenblij-
ven.Nietgoedbezig,Maggie.
Familie Boone, Galmaarden

BartDeWeverDeN-VA
heeft inMolviaeenverkiezings-
pamfletzijnkandidatenbekend-
gemaakt.Opdeachterkantvan
hetpamfletdoetde ‘grote leider’
devolgendeoproepaandeMolle-
naars: ‘DeN-VAkiest resoluut
voorverandering.En ikvraagook
uom,samenmetons,diekeuzete
maken.Wiluderegering-DiRupo
weg,stemdanop14oktoberopde
N-VA.’ Ikbenaltijdvanmening
geweestdatBartDeWevereen
slimmemanis,maardit isklink-
klareonzin. Ikvraagdanookwie
vandeN-VAgaatbewijzendat
wanneerzedegemeenteraads-
verkiezingenwinnen inMol,zede
federaleregeringgaanlatenval-
len. Ikben inblijdeverwachting.
Urbain Pierre, Mol


