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DE RING

Jezus VanMalderen: «Het is nooit erger geweest dan nu»
MALDEREN

JezusVanMalderen liet zich eind jaren90al symbolisch kruisigen

omhet boerenleed aan te kaarten. Foto lukas

Wiezichdevoorbije tweedagen

niet lietopmerkentijdenshetboe-

renprotest inBrussel isWilfried

Verdoodt, alias JezusVanMalderen.

Demandieeind jaren90 tijdensde

groteboerenbetogingen tegenEu-

ropahet leedvanheeldeboerenfa-

milie torsteonderzijnzelfgemaak-

tekruis, hieldzichbewustafzijdig.

«Datwil echterniet zeggendat ik

mijnietmeer inzetvoordesector,

integendeel», zegthij.

Jezusmoest intussenzelf zijngelief-
de boerderij en koeien verkopen
door financiële perikelen. Maar hij
heeft een nieuwe liefde gevonden
alscommercieelvertegenwoordiger
van grondstoffen en mineralen op
basisvanzeewier. Jezuszietzijnmis-
sieechter ruimer. «Ikbeneenklank-
bord voor de boeren die ik bezoek.
En helaas krijg ik overal miserie te
horen.»
Over de boerenbetogingen heeft Je-
zus een duidelijke mening. «Ik sta
daar honderd procent achter. Maar
ik laatmijerzelfnietmeerzien.Om-

dat ik geen boerderij meer heb en
geen melkvee meer hou, maar ook
omdat iknuinloondienstwerkvoor
iemand.Watvaststaat isdatdehelft
vandebedrijvengaatverdwijnenals
er niets gebeurt in de melkveehou-
derij. Melk zou altijd meer dan 0,40
cent per liter moeten kosten. Maar
dat is bijlangeniet het geval. Boeren
moeten 10 cent per liter bijleggen:
datblijftnietduren. ‘Wijkunnenons
brood nietmeer verdienen’, hoor ik
elkedag.Het isnooit zoerggeweest.
Wij leveranciers voelen dat ook:we
moeten soms meer dan een jaar op
ons geld wachten. Maar we laten
niemandstikken.»
De landbouworganisaties zijn voor
Jezus de gebeten hond. «Het is een
schande dat zij, en dan vooral hun
leiders,alnietveeleerderhebbenin-
grepen. Het lijkt alsof zij niet eens
meer aan de kant van de boeren
staan.»Volgens Jezus gaanveel boe-
ren zelfs nietmeer betogen. «Ze zit-
tenzodiepdatzedemoednietmeer
vinden. Boer zijn is al langer een
kruisweg.» (DBS)

SCHAARBEEK

Gerecht zoekt

getuigen van

overval

Politie en gerecht zijn op zoek
naar getuigen van een zware
overval die dinsdag 20 novem-
ber plaatsvond in de Gustave
Hubertistraat inSchaarbeek,ter
hoogte van huisnummer 55.
Rond12.30 uur deed een 73-ja-
rige dame de koffer van haar
wagen open. Op dat ogenblik
kreeg ze een vuistslag in haar
gezicht, waarbij ze levensge-
vaarlijk gewond geraakte. De
dader ging er met haar auto-
sleutels en tas vandoor en
vluchtte weg in de richting van
deZénobeGrammestraat.
Het slachtoffer kon slechts een
kortebeschrijvinggevenvande
dader.Hetgaatomeenmanvan
Noord-Afrikaanseafkomst,on-
geveer1meter80langenmager
gebouwd.Hijdroegeenblauwe
jeans en een donkere jas met
kap.
Wie info heeft, wordt gevraagd
omcontact op tenemenviahet
gratisnummer0800/30.300.

(ABH)

WEMMEL

Grote

elektriciteitswerken

Momenteel voert Eandis wer-
ken uit in de gemeente om de
nieuwe hoogspanningspost op
hetsportcomplexaandeSteen-
weg op Brussel te voorzien van
elektriciteit.Eenvoedingskabel
moetdenieuwespanningspost
verbindenmet de centrale post
opdeHeizel.
De extra spanningspost in
Wemmel was noodzakelijk ge-
worden door de toenemende
vraag naar elektriciteit. Boven-
dienzalWemmelnuminderaf-
hankelijk zijn van stroomtoe-
voer uit de hoofdstad, wat het
risico op stroompannes aan-
zienlijk verkleint.
De werken zijn opgesplitst in
verschillende fases om te grote
hinder te vermijden. Nog tot 9
december wordt gewerkt in
Brabants Dal, de Limburg Sti-
rumlaan,hetLt.Graffpleinende
E. Lambrechtslaan. Van 7 de-
cember tot21december zijnde
Obberg,VanEycklaanenVijver-
slaan aan de beurt. Vanaf 7 ja-
nuari volgen de Steenweg op
Merchtem en Steenweg op
Brussel. Ten slottewordt er ook
noggewerktopdeRasselenRo-
meinsesteenweg. (DBS)

WEMMEL

Controles

op fietsverlichting

De lokale politie van de zone
AMOW (Asse, Merchtem, Op-
wijk, Wemmel) controleert
deze maand de fietsverlichting
bij de leerlingen van de Wem-
melse scholen. Bij fietsen die
niet inordezijn,zaldepolitieto-
nen hoe de verlichting beter
moet. «Goed gezien worden in
het verkeer is voor de zwakke
weggebruikers extreem be-
langrijk in de winter», aldus
commissaris Daniel Noens van
politiezoneAMOW.Volgenshet
verkeersreglement moet een
fiets steeds uitgerust zijn met
een wit licht vooraan en een
rood licht achteraan. (DBS)

ANDERLECHT
Jongediefopgepakt

Een 15-jarige jongen is opgepakt
nadat hij geprobeerd had twee
computers te stelen. Hij had in de
nacht van maandag op dinsdag
rond 2.30 uur ingebroken in een
huisophetBaraplein.
Toendepolitiearriveerde,vondze
twee computers in een vuilniszak
terug. De verdachte was onder-
tussengevluchtdooreenruit inde
badkamer.Evenverderkonhijdan
toch staande gehouden worden.
Hijbleekillegaal inhetlandtever-
blijven. (WHW)

BOEREN DREIGEN MET NIEUWEACTIES ALS ER GEEN OPLOSSING KOMT

«Volgende actie minder vredevol»

BRUSSEL

Hetmelkboerenprotest
heeftgisterenveelmin-
der problemen veroor-
zaakt in de hoofdstad
dan een dag eerder. De
sfeer was minder grim-
mig en ook het verkeer
verliep, op een paar
blokkades na, een pak
vlotter. De boeren ver-
wachten nu een oplos-
sing van Europa. Komt
die er niet, dan komen
ze terug naar Brussel.
«Endie actie zal harder
zijn», waarschuwen ze.

ROBBY DIERICKX

Maandag liepdebetoging vande
melkboeren,dieeeneerlijkeprijs
voor hunmelk vragen, noguit de
hand op het Luxemburgplein.
Manifestanten spoten 15.000 li-
termelknaarhetEuropeesParle-
ment endepolitie.Die laatste re-
ageerde met traangas. Gisteren
verliepdemanifestatie,openkele
onruststokers die vuurpijlen af-
schotenna, veel rustiger. De och-
tendspits draaide in het hart van
de hoofdstad wel opnieuw in de
soep.DeWetstraat,debelangrijk-
ste invalsweg van Brussel, bleef

ardstraat, de belangrijkste uit-
valsweg, bleef tot in de late na-
middaggeslotenomdatboerener
huntractorenachtergelatenhad-
den.Ookenkeletunnels,waaron-
der de Jubelpark- en deWettun-
nel, blevenenkeleurendicht.

Oplossingen
De chaos die Brussel vooral
maandag in de ban hield, krijgt
mogelijknogeenvervolg.Deboe-
ren lietengistermiddagnamelijk
weten terug te zullen keren naar
Brussel als Europa niet snel actie
onderneemt. Nochtans had de
Europese commissaris voor
Landbouw, Dacian Ciolos, even
voordien nog latenweten dat hij
tijdnodigheeftomeenoplossing
te vinden.Hij toondebegrip voor
de boeren, beloofde actie te on-
dernemen en wil midden vol-
gend jaar al met concrete, duur-
zame voorstellen komen. Zijn
toespraakwerdopgejuichenap-
plaus onthaald, maar de boeren

De tractoren reden in een lange kolonne terug huiswaarts. Foto BELGA

Enkele jonge boeren gooien vuurpijlen

naar het EuropeesParlement. Foto AFP

eentijdlanggeblokkeerddooren-
keletractoren.Rondtienuurging
destraatopnieuwopen.DeBelli-

verwachten nuwel actie en hou-
den de druk aan. «Als er volgend
jaar geen beweging komt in dit
dossier,dankomenweterugnaar
Brussel», waarschuwde Erwin
Schöpges, woordvoerder van de
EuropeanMilk Board (EMB). «En
dieactieszullenmindervredelie-
vend zijn dan die van de voorbije
tweedagen.»De2.000boerenlie-
ten meteen weten achter de
waarschuwing van de woord-

voerder te staan.

Verkeershinder
Vervolgens vertrokken de melk-
boeren rond 14 uur opnieuw
huiswaarts. In de hoofdstad viel
de verkeershinder mee, maar op
de E40 richting Leuven zat het
verkeer wel lange tijd vast. «De
tractoren werden onder politie-
begeleiding naar het Jubelpark
gebracht», zegt Hajo Beeckman
van het Vlaams Verkeerscen-
trum. «Nadien trokken ze in een
lange kolonne via de Tervuren-
laan naar het Vierarmenkruis-
punt. Daar splitste de groep op.
EendeelgingviadeBrusselsering
naarWaterloo,eenanderdeelvia
deE411naarNamenende laatste
groepgingviadeLeuvensesteen-
weg (N3) van Tervuren naar Ber-
tem om daar de E40 op te rijden.
Die laatstekolonnezorgdeechter
voor heel wat hinder op die E40,
maardetractorenwarennetvoor
deavondspitsweg.»

ALS ER GEEN
BEWEGING KOMT
IN DIT DOSSIER,
KOMEN WE
VOLGEND JAAR
TERUG. DAN ZAL
HET MINDER
VREDELIEVEND
ZIJN
Erwin Schöpges, EMB
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Minder files na opening Gezellelaan

WOLVERTEM

Omde getergdemiddenstand tegemoet te ko-
men, heeft de gemeente nu toch beslist om de
Guido Gezellelaan open te stellen voor het ver-
keer. De handelaars lijden zwaar onder de aan-
houdende fileproblemen door de werken op de
ringweg. «Het verkeer zal hierdoor toch een
stuk vlotter verlopen en klanten zullen zich ho-
pelijkminder laten afschrikken dan nu», zegt
Jan De Smedt, voorzitter van UnizoWolvertem.

DIMITRI BERLANGER

Sinds dewerken voor de heraan-
leg van het kruispunt Ossegems-
taat-Verbindingsweg van start
gegaanzijn, isergeendoorkomen
meer aan inWolvertem.De ring-
weg is onderbroken en nu moet
alle verkeer door het centrum.
Soms duurt het tot drie kwartier
omdedorpskern te doorkruisen.
Vooral de avondspits is proble-
matisch. De werken zouden nog
een tweetalmaandenduren.

Snackbar failliet
NadesluitingvanbakkerVanden
Brandeensindskortookdekran-
tenwinkel, is nu ook snackbarDe
Verleiding failliet. Het heeft niet
allemaal rechtstreeks te maken
metdehuidige fileproblematiek,
maar het geeft wel aan dat het
centrum van Wolvertem stilaan
doodbloedt. Om nog erger te
voorkomen zijn de handelaars al
een tijdje vragende partij om de
GuidoGezellelaanopentestellen.

Eerst was de gemeente daar niet
toegeneigd,maarnugaatze toch
overstag. «Vanaf maandag gaan
we de straat openen», zegt sche-
pen van Middenstand Wim Ver-
beke (CD&V). «Bedoeling is toch
dat de middenstand terug wat
klanten kan aantrekken. Zeker
nu, met de eindejaarsperiode in
hetverschiet.»

Gezellelaan open
«Dit isheelgoednieuws», zegt Jan
De Smedt, van de gelijknamige
schoenenwinkel in de Hoog-
straat.Hij is tevensvoorzittervan
UnizoWolvertem.«Wolvertemis

momenteel heel moeilijk te be-
reiken voor inwoners én klan-
ten», legt hij uit. «Zij haken dan
ookmassaalaf.AlsdeGezellelaan
wordt opengesteld, zal het ver-
keer toch een stuk vlotter verlo-
pen. Dan wordt er namelijk toch
aleenopsplitsingvanhetverkeer
doorgevoerd voor het kritieke T-
kruispunt van de Wilgenlaan en
deHoogstraat,waarallesnuvast-
loopt. Dit moet de situatie toch
watdraaglijkermaken.Vooralde
zakendiehetmoetenhebbenvan
hun bereikbaarheid, hebben het
moeilijk. Voor een brood of een
kilo gehakt ga je geen half uur in

de file staan. Die file gaat volgens
mij vooral ‘s avonds verkleinen
doordezemaatregel.»

De een zijn dood
OokdagbladhandelHetKranten-
huisje op de Veilinglaan voelt
overigensdathetcentrumgeme-
den wordt. «Mensen van Nerom
of Westrode komen niet meer
naar hier», zegt uitbater Didier
Laporte. «Ik voel ook wel dat ge-
brekaandoorgaandverkeervan-
uitOpwijk.»
De een zijn dood is echter de an-
der zijnbrood. «Datverlieswordt
wel enigszins gecompenseerd

door het feit dat de krantenwin-
kel in het centrum van Wolver-
tem over te nemen staat. Die
klanten zullen dus elders hun
krantmoetenkopen.»
In de Gezellelaan is het vanaf
maandagdusuitmetderust.«Dit
zal een van hun oplossingen zijn
om het verkeersinfarct op te los-
sen», zegtbewonerPaulDierickx.
«Ik heb er wel begrip voor, maar
voordeveiligheidvanmijnklein-
kind zie ik het tochniet graag ge-
beuren. Ik hoop dat men op de
dagdat dewerkenopde ringweg
voltooid zijn, de straat ook terug
zal afsluitenvoorhetverkeer.»

PaulDierickxwoont in deGuidoGezellelaan inWolvertem,
waar binnenkortweer autoverkeer toegelaten is. Foto Lukas

Dewagen reed frontaal tegen een verlichtingspaal. Foto Baert

Twee zwaargewonden bij crash

Bij eenverkeersongeval inBrus-
sel zijngisteren indenamiddag,
rond15.30uur, tweezwaarge-
wondengevallen.

De wagen met de twee inzitten-
denverliet terhoogtevandeWa-
terloosteenweg de tunnel op de
Brusselse kleine ring en knalde
kort daarop tegen een verlich-
tingspaal. De automobilist reed
vermoedelijk te snel.
Debrandweer vanBrussel kwam
ter plaatse om de slachtoffers te
bevrijden. Zijwarendoor de klap
tegen de voorruit gevlogen en
moesten met zware verwondin-
gen worden overgebracht naar
het ziekenhuis.

(ABH)

BRUSSEL

WEMMEL
Geen kerstdiner
voor senioren
Geen traditioneel kerstdiner
voordeWemmelseseniorendit
jaar. Omdat pas in januari dui-
delijk is wie zal deel uitmaken
van het nieuwe bestuur en wie
burgemeester wordt, slaat het
gemeentebestuur een jaartje
over. Ookbij de vorige gemeen-
teraadsverkiezingen in 2006
was dat het geval. Het gratis
kerstdiner, dat elk jaar zo’n
1.000 senioren lokt, kost de ge-
meenteruim35.000euro. (DBS)

KRAAINEM
Opnieuw geen
gemeenteraad
In de faciliteitengemeente
Kraainem heeft er gisteren-
avond opnieuw geen gemeen-
teraad plaatsgevonden. «Voor
detweedemaaldit jaarheeftde
Franstaligemeerderheiddebij-
eenkomst afgelast omdat ze
geenpuntenopdeagendahad-
den staan waarover beslist
moest worden», weet Luk Van
Biesen, fractieleider van de
Vlaamse lijstOpen.
«Nochtanshadcollega-raadslid
Luc Timmermans een aantal
punten toegevoegd aan de
agenda, onder andere door het
uitblijvenvanconcretemaatre-
gelentegendeoverstromingen.
Ikzelf wouhet college interpel-
leren over het uitblijven van de
begroting 2013, de aanbeste-
ding van de containerklassen
voordeNederlandstaligebasis-
school en de geplande investe-
ringen van de voetpaden in de
Charlottewijk.» (KHK)

WEZEMBEEK-OPPEM
N-VA dient klacht
in tegen
Franstalige
verkozenen
De N-VA-afdeling van Wezem-
beek-Oppem heeft bij de Raad
voor Verkiezingsbetwistingen
klacht ingediendtegenFransta-
lige verkozenen van de lijst LB-
Union. Zij zouden tijdens de
kiescampagnegebruikgemaakt
hebben van een vrachtwagen
met een groter dan wettelijk
toegelaten verkiezingsbord. De
N-VA vraagt dat de mandaten
van tien verkozenen daarom
nietigwordenverklaard.
Daarenboven is de klacht ook
gericht tegen de lijsttrekkers
Frederic Petit voor de gemeen-
teraads- en Nicole Geerseau-
Desmetvoordeprovincieraads-
verkiezingen. «Ik ben ervan
overtuigd dat ze hiervan op de
hoogtewarenennietsonderno-
men hebben om deze overtre-
ding te stoppen», aldus Wim
Peeters (N-VA).
In een tweede klacht vraagt
Peeters na te gaan of er in We-
zembeek-Oppem personen
twee keer met eenzelfde vol-
macht zijn gaan stemmen. De
uitspraak volgt wellicht op 11
decemberenpasdanzaldepro-
vincieraad voor het eerst bij-
eenkomen. (KHK)

OVERIJSE
Niet-verzekerde
wagen onderschept
DepolitievandeDruivenstreek
heeft afgelopen maandag rond
8.20 uur een personenwagen
onderschept die niet verzekerd
was. Het voertuig reed op de
BrusselsesteenweginJezus-Eik.
De nummerplaat werd opge-
merkt door de camera met
nummerplaatherkenning zo-
dat de patrouille onmiddellijk
kon overgaan tot verdere actie.
DebestuurderuitOverijsewerd
verhoord en zijn voertuig werd
inbeslaggenomen. (ABH)

ZAVENTEM
Motorrijderaangereden

Op de Leuvensesteenweg in Za-
ventemwerdgistereneenmotor-
rijder aangereden door een wa-
gen. Het ongeval gebeurde om
17.15 uur. Het slachtoffer raakte
lichtgewond en werd overge-
brachtnaarhetziekenhuis. (ABH)

IJspiste opnieuw centraal in feestgedruis

HetcentrumvandeZennestad
wordtopnieuwineen feestelijk
kleedjegestokentijdensdeein-
dejaarsfeesten.Van20december
totenmet6 januarikan jeop-
nieuwschaatsenopdeGrote
Markt. Erwordenookheelwat
randactiviteitengeorganiseerd.

De ijspiste, die dit jaar uitgebaat
wordtdoorVilvoordseverenigin-
gen, bevindt zich in een echt
kerstbosmet picknickbanken. In
een betoverende winterse sfeer
kunnen jongenoudgenieten.De
ijspiste is geopend van 11 tot 21
uur, enop feestdagenen24en31

De ijspiste zorgde vorige jaren ook al
voor veel plezierigemomenten inVilvoorde. Foto LUKAS

december tot 18 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro.
Handschoenenzijnverplicht.
Tijdens de openingsavondop21
decemberwordtdeGroteMarkt
‘vurig’ aangekleed en om 18.30
en 20 uur vindt een vuurshow
plaats. Een reus getooid met
lichtjes en een muziekgroepje
zullen eveneens aanwezig zijn.
Op 22 en 23 december wordt er
weer een shoppingweekend ge-
organiseerd van 13 tot 17 uur.
Ballonplooien,schmink,muziek
en steltenlopers zijn de ingre-
diënten. De kerstman is uiter-
aarddeeregast.
DeOpenAirMovieszijneenvas-
te waarde in de zomer, maar dit
jaar wordt er een speciale win-

tereditiegeorganiseerdopzater-
dag 29 december. Om 17 uur
wordtde film IceAge4vertoond
en om 19 uur Hugo. Op zondag
30decemberwordteendemon-
stratie voorzien van sporten die
zichafspelenophet ijs.
Wie na Nieuwjaar nog enkele
danspasjes in de benen heeft,
kan op 5 januari op en rond de
ijsbaanmee komen dansenmet
‘Feestgedruis On Ice’ (van 11 tot
21uur).Opzondag6januari iser
vanaf 11 uur ten slotte de tradi-
tionelenieuwjaarsreceptieopde
Grote Markt. Het stadsbestuur
zorgt voor een begeleidendmu-
ziekjeendrankje.Diedagkanie-
dereentussen11en13uurgratis
schaatsen. (DBS)

VILVOORDE

Een werknemer van de net-
heidsdienst van Schaarbeek
heeft gisteren koperdieven op
heterdaad betrapt. Ze werden
tegengehouden in de Jean-
Francois Navezstraat op de
grensvanSchaarbeekmetBrus-
sel.
«MijnmedewerkerPatrick issa-
men met andere medewerkers
voortdurend op het terrein om
sluikstorten op te sporen», ver-
teltGeertPierre,adjunct-direc-
teur van de dienst netheid van
de gemeente Schaarbeek. «Hij

konindenamiddagdetweeko-
perdieven betrappen, die tien-
tallenkabelsbijzichhadden.Dit
is een mooi voorbeeld van hoe
eensluikstortpatrouilleookan-
dere zaken kan opsporen.»
Spoorwegbeheerder Infrabel
bevestigtdediefstal. «Dekabels
werden allicht in de omgeving
vandesporengestolen,wantde
diefstal veroorzaakte geen hin-
dervoorhettreinverkeer»,weet
woordvoerderFrédéricPetit.De
tweekoperdievenwerdendoor
depolitieopgepakt. (ABH)

Koperdieven op heterdaad betrapt

SCHAARBEEK

Eenvan de dievenwordt ingerekend door de politieagenten.
Foto Galicia

VOOR DE
VEILIGHEID VAN
MIJN KLEINKIND
ZIE IK DIT NIET
GRAAG GEBEUREN
Buurtbewoner
Paul Dierickx

Onrust aan ziekenhuis
AanhetSint-Pieterziekenhuiswerd
hetgisteravondevenonrustig toen
een hondertal Afrikanen er samen
troepte.Hetgingvooralomfamilie
envriendenvaneenAfrikaansejon-
geman die maandagnacht werd
neergestokendooreendiefdiehem
wilde bestelen. Hij overleed giste-
ren in het ziekenhuis aan zijn ver-

wondingen. Enkele heethoofden
maakten van de gelegenheid ge-
bruikomkeetteschoppen,maarde
politiekondegemoederenbedaren.
Niemand werd gearresteerd en er
vielen geen gewonden. De dader
vandesteekpartijzouinmiddelsop-
gepakt zijn. Het slachtoffer was
geenonbekende bijdepolitie.(ABH)

BRUSSEL OVERIJSE
Themawandeling ‘drank’

Wie meer wil weten over de ge-
schiedenis van Overijse met het
thema ‘drank’ kanmorgen om 14
uur terecht inCCDenBlank.Cari-
neWillaert van de heemkundige
kring ‘Beierij van IJse’ begeleidt
een korte wandeling langs de
vroegere brouwerijen. Nadien
wordt afgeslotenmetwat uitleg.
Meer info:02/687.59.59. (KHK)




