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KRAAINEM

Onderhoud viaduct
E40 uitgesteld

Vanaf1septemberzalhetverkeer
dat gebruik maakt van het via-
duct langs de E40 in Kraainem,
weerkunnenrijdenopéénvande
drie beschikbare rijstroken. De
onderhoudswerkendaar zijnbij-
naachterderug,maardoorenke-
le vertragingen worden de wer-
kenrichtingLeuvenuitgesteldtot
volgende zomer. Dat laat het
Agentschap Wegen en Verkeer
weten. «Het onderhoud van het
viaduct richting Brussel liep ver-
traging op, omdat uit voorberei-
dend onderzoek bleek dat er
meer werken uitgevoerd moes-
ten worden dan eerst gepland»,
luidt het. De bedoeling was om
het viaduct in Kraainem tijdens
de zomervakantie zowel in de
richtingvanBrussel alsnaar Leu-
veneenfiksebeurttegeven,maar
omdat de werken te veel hinder
zouden geven in september voor
hetwoon-werkverkeer,wordtdit
nu uitgesteld tot de zomer van
2013. De aannemer die verant-
woordelijk is voor de onder-
houdswerken, krijgt geen boete,
omdat hij niet verantwoordelijk
is voordevertraging.

(KHK)

MR en cdH samen naar de kiezer
Watal lang indepijplijnzat, is
nu tochzeker:MRencdHzullen
inoktobermeteengemeen-
schappelijke lijstnaardekiezer
trekken.Op14oktobernemen
dus tweeFranstaligeenéén
Vlaamse lijsthet tegenelkaar
op.

DeFranstaligehumanistenenli-
beralen zullen onder de naam
‘Gemeentebelangen’ naar de
stem van de Kraainemnaar din-
gen. Ze verwijzennaar het fede-
rale regeerakkoord als verkla-
ring voor hun gemeenschappe-
lijke lijst.Datakkoord, inhetbij-
zonder het luik rond Brussel-
Halle-Vilvoorde, leidde tot de
breuktussenMRenFDF.HetFDF
neemt deel aan de verkiezingen
meteen‘LijstvandeBurgemees-
ter’, die wordt getrokken door
VéroniqueCaprasse.
Volgens het cdH en deMRmoet
de naam van hun lijst aantonen
dat ze de communautaire ge-
schillenwillen overstijgen. «We
willen steeds alle mannen en
vrouwen van goede wil van alle
partijen op een gemeenschap-
pelijke lijst samenbrengen»,
luidt het. Kandidaat-burge-

meester voor «Gemeentebelan-
gen» is Dorothée Cardon de
Lichtbuer-Terlinden(cdH).Lijst-
trekker is Elisabeth d’Ursel-de
Foestraest (MR).
LukVanBiesen(OpenVLD), lijst-
trekkervandeNederlandstalige
eenheidslijstOPENinKraainem,
is alvast tevreden met dit
nieuws. «Het is goeddat het FDF
op deze manier geïsoleerd ge-
raakt», aldus Van Biesen. «Dit
opent perspectieven voor ons,
want nu er drie lijsten naar de
kiezer trekken, is de kans groter
datereenVlaamstaligeschepen
zal verkozen worden. Bij de vo-
rige verkiezingen moesten wij
nog 25% van de voorkeurstem-
men binnenhalen, nu is dat net
ietsmeerdan20%.»
Bijdevorigegemeenteraadsver-
kiezingenkaapteOPENzo’n23%
van de voorkeurstemmen weg
endatwastoennetteweinigom
inhet college te zetelen. (KHK)

KRAAINEM

Dertig voetballertjes nemen deel aanMultimove

DIEGEM

Dertig jongevoetballertjes, alle-
maal tussen4en6 jaaroud,na-
mengisterendeel aandeeerste
editievanMultimovebijDie-
gemSport.

Multimove is een project van de

Vlaamseoverheiddat jongekin-
deren moet aanzetten te bewe-
gen. Diegem Sport is één van de
zes voetbalclubs die deelnemen
aanhetproject.
Op de eerste ‘training’ daagden
gisterenmeteen zo’ndertig jon-

ge voetballertjes op. «De ko-
mende weken hopen we dat
aantal op te trekkennaar vijftig
à zestig», zegt Charly Van Cam-
penhout, jeugdvoorzitter bij
Diegem Sport. «Bedoeling van
Multimove is de jonge gasten al
opjongeleeftijdaanhetsporten
te krijgen. Via allerlei oefenin-
genwillen we de voetballers in
beweging brengen. Op het ein-
de van de training, die zo’n an-
derhalf uur duurt, kunnen ze
daneenwedstrijdje spelen.»

Uitrusting
Voor voetbalclubDiegemSport
is jeugdwerking niet nieuw. De
club zet zwaar in op haar eigen
jeugd,maarwilnuviaMultimo-
ve nog iets extra doen voor jon-
ge voetballertjes. De komende
weken krijgen alle deelnemer-
tjes een eigen uitrusting van de
club.

(RDK)Deze voetballertjes sporttenmet veel enthousiasme. Foto Galicia

BRUSSEL
Overvaller garagist
riskeert 5 jaar
DeBrusselseovervaller (30)die
begindit jaareengaragehou-
deruitHombeekoverviel,
moest zichvoordeMechelse
rechtbankkomenverdedigen.
Demanwerddoordegaragist
indebuikgeschoten.Hij ris-
keert vijf jaar cel.

Op28januaristondindegarage
Houman aan de Boterstraat in
Hombeek een Audi RS6, een
sportwagen ter waarde van
60.000euro.«Houmanhadrond
iets na zes, vlak nadat hij de ga-
ragegeslotenhad,eentelefoon-
tje gekregenvan iemanddie in-
teresse had in de wagen. Die-
zelfde middag was de man ook
alkomenkijken.Houmankeer-
deterugnaardegarage,zagnie-
mand, belde naar het nummer
en nog geen minuut later ver-
scheen er iemand met bivak-
muts op aan de garage», aldus
procureurVanDingenen.
«Terug buiten kreeg ik ineens
eenwapentegenmijnhoofdge-
drukt», vertelt Houman. De ga-
ragehouder werd naar de kluis
gedwongen om de sleutels van
de auto te nemen. «De beklaag-
de kreeg de wagen niet aan de
praat. Van dat moment kon de
garagehouder profiteren om
zelf zijnwapen te trekken en te
schieten. De man vluchtte weg
en rende naar een BMW. Maar
een getuige kon de nummer-
plaat noteren. De eigenaar van
de wagen duidde Nacer H., de
vriend van zijn dochter, aan als
chauffeur. Via de telefoonlijst
kwamookIliassA. (20)uitBrus-
sel naar voor als dader», zei de
procureur.
Die laatste bekende dat hij ‘s
middagsnaardewagenwasko-
menkijken,maar voegde eraan
toedathijnietswistvandeover-
val.Hij vraagt eenwerkstraf.

(GOMM)

MET DE HAND GEMAAKT EN GEBORDUURD MET GOUDDRAAD

Uniek vaandel uit 1908 ontdekt

MALDEREN

In de pastorij vanMalderen is een uniek vaandel
uit 1908 gevonden dat toebehoorde aan de
‘Oud-soldaten vanMalderen’. De oudstrijders-
vereniging staat voor een raadsel want over de
vereniging is niets bekend. Zij rekenen op de ge-
meente om het stuk patrimonium te bescher-
men. «We kunnen er niet zomaar door weer en
wind watmee gaan rondlopen op een herden-
kingsplechtigheid. Daarvoor is het te veel
waard», zeggen de oudstrijders.

DIMITRI BERLANGER

Het vaandel dookonlangsbij een
grote opruiming in de pastorie
van Malderen op op de zolder.
«We moeten de Kerkfabriek be-
danken dat zij onmiddellijk aan
ons gedacht heeft», zegt Francis
Hallemans, secretarisvandeVer-
enigde Oudstrijders Londerzeel.
«Voor hetzelfde geld hadden ze
dat kunnenweggooien of ergens
verwegsteken.»
Hetvaandelverkeert inbijnaper-
fecte staat. «Er staat enkel «Oud-
soldatenMalderen 1908» op. Die
vereniging zegt ons echter niets.
Wewetenechtnietwaardit van-
daan komt. Mogelijk komt het
voort uit de oprichting van oud-

soldatenbonden in de nasleep
van de Pruisische Oorlog tussen
Frankrijk en Duitsland (1870-
1871) of misschien moeten we
zelfs teruggaannaardeOnafhan-
kelijkheidsoorlog van 1830. Een
anderehypotheseisdanweerdat
het gewoon gaat om een vrien-
dengroep die samen in het leger
heeft gezeten. Het zal alleszins
heelwatopzoekwerkvergen.We

hebben de archivaris van de ge-
meente al ingeschakeld, voorlo-
pig zonder resultaat. De vraag is
of we het nog gaan vinden. Veel
van die archieven zijn intussen
verlorengegaan...»
Dat het vaandel heel veel waard
is, staat buiten kijf. «Het is hand-
matig geborduurd met goud-
draad.Wijhebben10jaargeleden
een gewoon nylonvaandel laten

maken en dat koste toen al heel
wat geld terwijl het machinaal
werdvervaardigd.Dit exemplaar
is misschien wel een paar tien-
duizenden euro’s waard zonder
dan nog de waarde als geschied-
kundig erfgoed in rekening te
brengen.»

11 november
De Verenigde Oudstrijders zijn

vanplanomhetvaandel officieel
aan de gemeente over te dragen.
«Datkaneventueelop11novem-
ber», gaatHallemansverder.«Het
isteveelwaardomermeeinweer
enwindrondte lopenopoptoch-
ten.Hetmoetopdebestmogelij-
ke manier onderhouden, be-
waard en eventueel ingekaderd
worden. Het hoort dan ook bij de
gemeente thuis.»

RogerDeprouw (links) enFrancisHallemansmet zijn zoonMaarten. Foto Stallaerts

VILVOORDE
Inbraakinappartement
IndeParkstraatwerdingebrokenineenappartement. IndeEksterstraat

bleefhetbijeenpoging.

DE VAANDEL IS
MISSCHIEN WEL
TIENDUIZENDEN
EURO’S WAARD
Oudstrijder
Francis Hallemans
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ONTDEK ONS OP DE JAARBEURS
IN LEUVEN VAN 25 AUGUSTUS

TOT 3 SEPTEMBER
Brabanthal - standnr 439 - 441

weekdagen van 14u tot 20u - weekends van 11u tot 19uw w w . v a l c k e n b o r g h . b i z

Typisch Amerikaans hotdogkraampje aan Basilix

Sindsdezeweekkan jeopdepar-
kingvanhetwinkelcentrumBa-
silix inSint-AgathaBerchemte-
rechtvooreenhotdog inechte
Amerikaanse stijl. Simit enzijn
vrouwAytan lietendaarvoor spe-
ciaal een typischstraatwagentje
overkomenvanuitNewYork.

Wiealtijd al eenseenechteAme-
rikaansehotdogwildeeten,maar
nog nooit de mogelijkheid had
omdeAtlantischeoceaanover te
steken,moetmaareenseenkijkje
gaan nemen op de parking van
het winkelcentrum Basilix langs
de Keizer Karellaan. Sinds deze
week staat er een authentiek
Amerikaans hotdogkraampje
klaar. «Ik ben op het idee geko-Simit bij zijn hotdogkraampje uitNewYork. Foto Galicia

men toen ik op reis was in Ame-
rika», zegt uitbater Simit. «Ik zag
al die kraampjes staan en vond
het wel een leuk idee om dit in
België teproberen. Ikbendansa-
menmetmijnvrouwinditavon-
tuur gedoken, want we wisten
opvoorhandhelemaalnietofhet
wel zou lukken. Na heel wat
zoekwerk konden we zo’n ty-
pisch straatkraampje kopen in
NewYork. Even laterwas de op-
richting van ons New York Hot
Dog-kraampjeeen feit.»
Wanneer je een hotdog bestelt
bij Simit en zijn vrouw Aytan,
kan je uiteraard kiezen uit de
klassieke Amerikaanse ingre-
diënten zoals worstjes, zacht
brood,zuurkool,mosterdenket-

chup.Maar omhet concept toch
eenoriginele toets te geven, ser-
veert het New York Hot Dog
kraampje ook enkele typische
Turkse snacks. «De reacties van
de mensen zijn alvast heel tof»,
aldusSimit.«Veelmensenvertel-
len mij ook dat ze het kraampje
herkennen vanuit de Ameri-
kaanse series op televisie en dat
zede felle kleurenwel apprecië-
ren. Ik heb zelfs al een Ameri-
kaanse klant gehad die toevallig
voorbijkwam en mijn type wa-
gentje meteen herkende. Het
concept lijktdustewerken.Door
eenechteAmerikaanshotdog te
bestellen, lijkt het wel alsof ze
evenopvakantie zijn.»

(KHK)

SINT-AGATHA-BERCHEM

BEWONERSVOSKAPELSTRAAT HOPEN DAT OVERLASTACHTERWEGE BLIJFT

Crèche ruimt plaats voor Thaïsemassages

STERREBEEK
In een pand in de Voskapelstraat in Sterrebeek

hebben de luiers sinds kort plaats gemaakt voor

litersmassageolie en Thaise vrouwen. Sweet

Thai Massage opent de deuren in hetzelfde ge-

bouwwaar tot enkele weken geleden een kinder-

kribbe onderdak in had. De buurt fronst de

wenkbrauwen,maar de uitbaters stellen hen ge-

rust. «Dit is geen hoerenkot», zeggen ze.

ROBBY DIERICKX

Sinds 1 augustus is de Voskapel-
straat inSterrebeekniet langerde
straat die het vroeger was, met
enkel wat huizen en een bloe-
menwinkel. Sweet Thai Massage
opende er die bewuste dag de
deuren. Die opening roept toch
wat vraagtekens op bij de buurt-
bewoners. Vooral de overburen
fronsten even de wenkbrauwen
toenzezagendatdekinderkribbe
plaats gemaakt had voor iets to-
taal anders. «Zo’n zaak voor je

deur isniet alledaags», zegtThie-
bault Le Polain (22), die samen
met zijn ouders recht tegenover
Sweet ThaiMassagewoont. «Een
grote verandering met vroeger,
toen baby’s hier ververst wer-
den.»
Van overlast kan de jongeman
(voorlopig) niet klagen. Het was
er de voorbije weken zeer rustig.
Problemenmetklantenwarener
dan ook niet. «Dat is vooral be-
langrijk. Zo lang er geen overlast
is, isditnietzoerg.Welvindenwe
het opmerkelijk dat alles achter

gordijnengebeurt.Wewetenniet
wat er zich exact afspeelt in het
pand. Op de website zagenwe al
dat het niet alleen gewone mas-
sageszijndieergegevenworden.
Achja,wewachtenaf.Alswehier
plots problemen hebben, dan
zullenwedepolitieweltijdigver-
wittigen.»

Waarde huizen

Ookeenanderebuurvrouwheeft
vraagtekens bij de komst vanhet
massagesalon. «Het is maar raar
dat zo’n salon in een gewone
woonwijk onderdak vindt. De
waardevanonzehuizenzakthier
meerdanwaarschijnlijkdoor.»
Bij Sweet Thai Massage beseft
mendatmassagesalonsnietaltijd
eengoedenaamhebben.Tochwil
uitbaatster Mimi Van Raem-

donck het tegendeel bewijzen.
«Wehebbenaleenzaak inBoort-
meerbeek en daar hebben we
nooit problemen gehad. We zijn
geenbordeel,hé.Mensenkomen
hiervoormassages.Hetkloptdat
ook erotische massages tot het
gamma behoren, maar meer
niet.»
Dat de buren hunwenkbrauwen
fronsen, kan Mimi Van Raem-
donck enigszins begrijpen. «We
zitten dan ook in een woonwijk,
maar toch is het ideaal gelegen
met de E40 hier vlakbij. Mis-
schienmoetenwedeburenmaar
eensuitnodigenzodatzekunnen
zienhoeproperalleshier is.Over-
lastmoetenzetrouwensnietvre-
zen,want dat soort klanten trek-
kenweniet aan.»
BurgemeesterFrancisVermeiren

EigenaresMimiVanRaemdonck heeft al een gelijkaardige zaak inBoortmeerbeek. Foto’s Galicia

Een kamerwaarin demeisjes (erotische)massages geven.

Thiebault LePolainwoont
tegenover het salon.

EVERE
Bestuurder rijdt
voetganger (65)
aan en pleegt
vluchtmisdrijf
InhetBrusselseEvere isgiste-
reneen55-jarigevoetganger
omhet levengekomennadat
hijwerdaangeredendooreen
auto.Debestuurder sloegopde
vlucht,maarkonevenverder-
oponderscheptworden.Zijn
autobleeknietverzekerd.Hij
werd terbeschikkinggesteld
vanhetparket.

Hetdodelijkeongevalgebeurde
kort na 8 uur op het kruispunt
van de Oud-Strijderslaan met
deHenryDunantlaan.
François Cassimans, een voor-
maligepolitiemanbij het korps
van Brussel stad-Elsene, wilde
oversteken op het zebrapad
maarwerdomvergeredendoor
eenOpel Combo.Hulpdiensten
brachtendeman inallerijl naar
hetziekenhuis,waarhijevenla-
ter aan zijn verwondingen be-
zweek.
De bestuurder, de 51-jarige Ay-
din, pleegde vluchtmisdrijf
maar kon door de politie opge-
paktworden.Achterafbleekdat
zijn auto niet verzekerd was.
Zijnrijbewijswerdingetrokken
en de wagen in beslag geno-
men.Demanwerd ter beschik-
kinggesteldvanhetparket.Een
deskudigekwamterplaatseom
het ongeval te onderzoeken.
Het slachtoffer laat een zoon
achter, zijn echtgenote was al
overleden. (ABH)

MEISE
Oliespoor
van vijf kilometer
De brandweer van Londerzeel
reed dinsdagavond rond 17.30
uur uit voor een vijf kilometer
langoliespoor.Hetspoorbegon
in Brussegem en liep van daar
naar Oppem tot in Wolvertem.
Twee fietsers gleden uit door
het gladde wegdek en werden
lichtgewondovergebrachtnaar
het ziekenhuis. De schuldige
was een vrachtwagen met een
lekke tank. De brandweer had
lange tijdnodigomdebaanop-
nieuwvrij temaken. (ABH)

MEISE
Auto brandt uit
op A12
Op de A12 in Meise brandde
dinsdagavond een auto uit. Ter
hoogtevandePlantentuinvatte
de wagen vuur. Vermoedelijk
ligtdeoorzaakbijeentechnisch
defect. Het voertuig stond in
een minimum van tijd in lich-
terlaaieenwasnietmeertered-
den. De chauffeur bleef onge-
deerd. Hij kon enkel beteuterd
toekijkenvanopdepechstrook.

(ABH)

HOEILAART
Zwaargewond
na crash
Op de Brusselse binnenring is
dinsdagnachteenautobestuur-
der zwaargewond geraakt bij
een verkeersongeval. De man
reedrond1.15uur inopdesein-
wagen van een mobiele werf,
net voor de brug van Groenen-
daal inHoeilaart.Hijmoestdoor
de brandweer bevrijd worden
enwerd zwaargewond overge-
brachtnaarhet ziekenhuis.

(ABH)

VUB koopt tweede kantoorgebouw
DeVrijeUniversiteitBrusselheeft
eennieuwkantoorgebouwopde
kop getikt. Het gaat om een ge-
bouwlangsdePleinlaannummer
9, vlakbij de campus in Elsene,
met eenkantooroppervlaktevan
9.146 vierkante meter. De VUB
heeft al langer nood aan nieuwe
ruimtes, want het afgelopen jaar
kende de universiteit zelfs een
groei van 7%. «De universiteit
heeft de extra ruimte nodig door

ondermeerde integratie vanho-
geschoolopleidingen en de in-
voering van tweejarige master-
opleidingen», zegtwoordvoerder
SiccoWittermans.«Erisooknood
aanbufferruimtevoorderenova-
ties van bestaande gebouwen op
decampus.Dedienstdieeralvast
metzekerheidzalondergebracht
worden is de ICT-afdeling
ICT/AIV,endie intredeisvoorzien
tegenbegin2013.» (KHK)

ELSENE

(Open Vld) zegt dat hij nog geen
klachten van buurtbewoners
kreeg. «Volgen ze de wettelijke
bepalingen, dan is er geen pro-
bleem.Paswanneereroverlast is,
kunnen we tegen dergelijke za-
ken optreden, wat we dan ook
zullendoen.»

Restaurantuitbater pleegt

zelfmoord in cel

Een gerenommeerde restauran-
tuitbateruitElseneisdoodterug-
gevondeninzijnceldedagnazijn
arrestatie. Hij had zich verhan-
gen. De 73-jarige Orlando Silva
Rodriguez, uitbater van restau-
rant ‘Vieil Ixelles’ was op 22 juni
aangehouden in het kader van
eenonderzoeknaareenseksueel

delict.Defeiten,dienietbewezen
zijn, zouden gaan over aanran-
ding van iemand uit dewijk. Het
typisch Portugese restaurant
vlakbij het Fernand Cocqplein
bleef sindsdiengesloten.Orlando
Silva Rodriguez woonde al zeker
40 jaar in Elsene. De buurt re-
ageertdanookgeschokt. (DBS)

ELSENE SCHAARBEEK
Vrouwslaatvriendmetpan

Een 23-jarige vrouw heeft haar
vriendgeslagenmeteenpaneneen
hamer.Dedamesloothaar26-jari-
gepartnerop,zodathijgeenklacht
kon gaan indienen. Het slachtoffer
kon desondanks wegvluchten,
maarzijnvriendin reedhemmetde
wagen achterna en bracht hem
weernaarhuis.Daarnapaktezezijn
sleutels af en sloothem24uur lang
op. De man werd wel vaker gesla-
gen, maar durfde tot nu toe geen
klachtindienenuitvreesnieternstig
te worden genomen. De vrouw
moetnogverhoordworden. (ABH)


