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Open verenigt alle Nederlandstalige partijen
KRAAINEM

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER

OORDE

niet-Belgen
en deel aan
ezingen

heeft ongeveer 4.500
gen aangeschreven (geóór 14 oktober 1994) in
er van een sensibiliseie rond de gemeenterkiezingen. Deze groep
nwoordigt ongeveer 11
e totale bevolking van
e. Hiervan waren al 327
n geregistreerd in 2001
2006. Deze personen
n hun registratie niet
rhalen. Tot 30 juli 2012
93 nieuwe aanvragen
burgers ingeschreven
veer 100 niet EU-burtotaal komt dit neer op
r 520 niet-Belgen die
reerd zijn om deel te nede gemeenteraadsveren van 14 oktober. Een
anvragen werd geweim de reden dat zij nog
aar wettig verblijven in

DBS)

IJT

straat drie
n dicht

teel zijn er riolering- en
werken in uitvoering in
uursesteenweg in Elehet gedeelte tussen de
ebaan en de R. Schun. Om het fietspad over
straat (aan de hoek van
station Q8) te kunnen
en, is de Driesstraat
nsdag drie weken lang
en ter hoogte van de
sesteenweg. (RDK)

NOKKERZEEL

wandeling
fstappers

club De Witloofstapaniseren vanavond een
ocht in de natuur van
kerzeel. Het vertrek
m 19.30 uur aan de kerk
. Deelname is gratis.
ndelingen zijn niet alr leden. Ook niet-leden
kom en kunnen zo kenen met De Witloofstap-

DK)

REBEEK

rige man
f
urlijke dood

arige man die dinsdag
ngetroffen werd in zijn
aan de Kleine Geestn Sterrebeek is waark een natuurlijke dood
en. Dat bevestigt het
e parket. Op zijn liwerden geen uiterlijke
van geweld aangetrofts doet dus vermoeden
n tussenkomst zou zijn
den. (ABH)

SEL

arige man
de zelfmoord

rige man die maandagood werd aangetroffen
naal vlakbij het RedersBrussel heeft wellicht
rd gepleegd. Een voorer had het lichaam van
opgemerkt waarop hij
diensten verwittigde.
dokter stelde vast dat er
ssenkomst van derden
as. Daardoor heeft men
te vermoedens dat de
uit het leven stapte.
(ABH)

UREN

gevallen

ser is gisteren gevallen

Lijsttrekker Luk Van Biesen.
Belga

In de faciliteitengemeente Kraainem zullen alle Nederlandstalige
partijen samen naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. De
bedoeling is om met de eenheidslijst ‘Open’ het huidige
Franstalige bestuur een halt toe
te roepen en opnieuw een Nederlandstalige schepen in het bestuur te krijgen. Kamerlid Luk
van Biesen (Open VLD) zal op 14
oktober de lijst trekken.

De Open-lijst heeft het licht op
groen gekregen van alle Vlaamse
democratische partijen om het
logo van de partijen te gebruiken
bij de voorstelling van de lijst aan
de kiezer. De lokale afdelingen
van CD&V en Open Vld zegden
eerder al toe om de samenwerking verder te zetten. N-VA,
Groen en sp.a hebben hun medewerking nu bevestigd en zullen
eveneens kandidaten leveren.
Ook alle onafhankelijk verkozen
gemeenteraadsleden van Open
zullen de lijst verder steunen. «Zo

is het eerste doel van de Openlijst gerealiseerd om alle Vlamingen te verenigen», weet van Biesen. «Ook onze tweede voorwaarde om alle gematigde Franstaligen en Europeanen op de lijst
samen te brengen, komt voor
mekaar. De bedoeling van deze
eenheidslijst is om de Franstalige
heerschappij te doorbreken zodat er eindelijk werk kan gemaakt worden van een gezonder
bestuur en enkele grote dossiers
van de baan kunnen zoals bijvoorbeeld openbare werken. De

kans is nu ook reëel dat er een
Nederlandstalige schepen in de
gemeenteraad zal zetelen, wat
de afgelopen legislatuur niet het
geval was.»
In 2006 trokken de Franstaligen
nog samen naar de kiezer onder
de lijst ‘Union des Francophones’.
Zij behaalden toen de absolute
meerderheid. Maar voor deze gemeenteraadsverkiezingen trekken de Franstalige partijen opnieuw afzonderlijk naar de kiezer (FDF, CDH/MR, Kraainem
Unie). (KHK)

	
  

NIEUWE DIENST ‘POEZEWOEF’ HELPT MINDERMOBIELEN EN ZIEKEN

Zilverpunt verzorgt huisdieren

Mallor

VILVOORDE

Het Vilvoordse Zilverpunt gaat vanaf september
van start met de huisdierenverzorgingsdienst
‘Poezewoef’. «We willen hiermee iedereen bijstaan die zijn geliefd huisdier niet meer de verzorging kan bieden dat het verdient», zegt coördinator Jurgen Grauwels. «Dat kan gaan van een
hond uitlaten tot hulp met de kattenbak of een
bezoek aan de dierenarts.»
DIMITRI BERLANGER
«Deze nieuwe dienst komt er vanuit het bewustzijn dat de liefde
van een trouwe hond, vrolijk vogeltje of lieve poes voor heel wat
senioren en gehandicapten erg
belangrijk is», vertelt Zilverpuntcoördinator Jurgen Grauwels.
«Voor dierenvrienden op leeftijd
kan het ook een ideale bron van
divers sociaal contact betekenen.»
De vernieuwende dienst zal
hoofdzakelijk met vrijwilligers
werken. «Hun werk kan gaan van
een hond uitlaten tot bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken
van de kattenbak of zelfs een bezoek aan de dierenarts. Er hebben
zich naar aanleiding van een
broodzakkenactie die we voerden momenteel al meer vrijwilligers aangediend dan er werk

DE LIEFDE VAN EEN
TROUWE HOND OF
VROLIJKE VOGEL IS
ERG BELANGRIJK
VOOR VEEL
SENIOREN
Jurgen Grauwels
(Zilverpunt)
voorhanden is. Vilvoordenaars
die in de rats zitten omdat ze gehospitaliseerd zijn of (tijdelijk)
mindermobiel geworden zijn,
kunnen dus zeker geholpen worden.»
De dienst wordt gelanceerd aan
een tarief van 2,5 euro per beurt.
«We gaan ook samenwerken met
AZ Jan Portaels. Vanuit de sociale
dienst van het ziekenhuis was

UNION
FC BR

In een ev
nam Uni
tief, maa
kers sch
voor doe
Maksun

Medewerkers van Zilverpunt flyerden gisteren op de markt in Vilvoorde
en maakten van de gelegenheid gebruik om ook wat honden uit te laten. Foto Lukas
hier veel vraag naar. Veel patiënten worden opgenomen en zitten
met grote vragen omtrent hun
diertje. Onze vrijwilligers zouden
hier dan ook ter hulp kunnen komen. Ook Horteco, de Vilvoordse
tuinbouwschool met een afdeling Dierenzorg, springt mee op
de kar. Bedoeling is een drietal
laatstejaars studenten te laten
meedraaien. Zij kunnen daar dan

VILVOORDE

Nederland
Vooral in Nederland is het systeem van een huisdierenverzorgingsdienst ingeburgerd. «In elke
middelgrote stad kennen ze het.

Bij ons is het vrij nieuw. In Antwerpen hebben ze wel een soortgelijke dienst.»
Vzw Het Vilvoords Zilverpunt
staat in voor huishoudhulp, klusjesdienst, boodschappendienst,
mindermobielencentrale Zilvermobiel, beheer Zilvertuinen en
energiebesparende maatregelen.
Daar komt nu dus ook Poezewoef
bij.

ZEMST

Het Mosselhuis maakt geslaagde ‘doorstart’
Dirk Segers (61) en Alice Boeykens (60), hebben de deuren van
restaurant Het Mosselhuis in de
Leuvensestraat zopas weer geopend. In mei bestond de zaak
exact veertig jaar maar het koppel moest door fysieke ongemakken de zaak noodgedwongen
drie maanden sluiten. De viering
verliep dan ook in mineur tot
grote spijt van het duo. «Maar nu
staan we er weer. We willen die
40 jaar niet op een valse noot laten uitlopen», lachen ze.
In mei jongstleden was de zaak
exact veertig jaar van hen. Maar
veel gevierd werd er niet. «We
moesten sinds 17 april noodgedwongen dichtdoen», vertelt
Alice. «We zijn allebei geopereerd
aan de hand en mijn man ook aan
de schouder. Het moest gebeuren
want hij kon geen mes meer vasthouden. Het is spijtig dat het uitgerekend toen moest. We waren
al een tijdje bezig met die 40 jaar
maar alles is daardoor in duigen
gevallen.»
Dat Dirk en Alice nog alles zelf
doen, had er uiteraard veel mee te
maken. «We werken zonder personeel. Soms zijn we blij dat de

hun eindwerk aan koppelen. Zij
hebben bovendien ook meer achtergrond en weten meer waar ze
moeten op letten dan andere vrijwilligers.»

Uitbaters Alice Boeykens en Dirk Segers, linksvooraan,
en vakantiehulp Dorian, linksachteraan, in de zaak. Foto Lukas
dag erop zit. Het is best zwaar
maar ik doe het nog altijd even
graag.»
Maar nu zijn de zorgen van toen
stilaan vergeten. De zaak is weer
open. «We zijn goed van start gegaan», gaat Alice verder. «En van
onze fysieke ongemakken hebben we geen van beide nog last.
Ook de mosselen zijn van goede

kwaliteit. Dus ook op dat vlak
hebben we geen klagen (lacht).»
Lieten Dirk en Alice zich een paar
maanden geleden nog ontvallen
dat een goede overnemer welkom was, dan lijkt dit nu iets minder bij hen ‘te leven’. «Maar onze
leeftijd is daar. Als er zich een goede kandidaat aandient, gaan we
er alleszins mee praten.» (DBS)

VILVOORDE Auto vluchtmisdrijf mogelijk teruggevonden

Cannabiskweker tapte elektriciteit af
Een 57-jarige man uit Zemst riskeert ook in beroep een serieuze
som geld te moeten betalen voor
het kweken van cannabis. Naast
een celstraf en een boete riskeert
de man immers maar liefst
17.000 euro schadevergoeding
aan Iverlek. Voor de lampen van
zijn plantage had hij immers
elektriciteit ‘gestolen’.
De vijftiger had een vriend en
diens partner in huis genomen in
2009. Om geld in het laadje te
krijgen besloten de twee om in
een lokaaltje naast hun huis in
Zemst cannabis te kweken. Tussen december 2009 en september 2010 oogstten ze voor zo’n
slordige 22.000 euro aan cannabis. Aan dit mooie liedje kwam
echter snel een einde, want de
twee kregen al snel ruzie over de
verdeling van de winst. Het ging
zelfs zo ver dat de partner van zijn
kompaan een ‘anoniem’ tele-

foontje deed naar de politie waarna de hele plantage opgerold
werd. In eerste aanleg had de man
een celstraf van 20 maanden gekregen en een boete van 5.500
euro, met daarbovenop nog eens
de schadevergoeding van Iverlek.
Ook de 22.000 euro aan vermogensvoordelen uit het misdrijf
werden verbeurd verklaard. Om
deze financiële gevolgen te milderen was hij in beroep gegaan.

Veel kosten
«Ik heb er geen winst uitgehaald,
integendeel ik heb veel kosten gemaakt aan de plantage», verklaarde hij. De procureur-generaal had
geen medelijden en vorderde een
bevestiging van de eerste straf:
«Het schoentje wringt bij de geloofwaardigheid van de man. Ik
stel serieuze vraagtekens bij zijn
uitleg.»
Uitspraak op 12 september.
(WHW)

MALDEREN

40ste voetbaltornooi VK Daltons
Het 40ste voetbaltornooi van VK
Daltons uit Malderen vindt plaats
op 11, 12, 15 en 18 augustus. Deze
voetbalploeg speelt in de 1e Afdeling van het Koninklijk Vlaams

Decker-Van Riet op de Kouterbaan in Malderen. Er is een
springkasteel voor de kinderen,
en eet- en drankgelegenheid. Op
zaterdag 18 augustus, na de finale
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