meente brengen wegens plaatsgebrek in de meest nabijgelegen
kleuter- of lagere school», trekt
burgemeester Marleen Mertens
(CD&V) aan de alarmbel.
«Bovendien is het aantal geboor-

KRAAINEM

nog steeds wachtlijsten», weet
onderwijsschepen Eva De Bleeker
(Open Vld). «Onder meer de basisschool het Groene Dal is dringend aan vernieuwing toe. De lokalen worden daar nog met gas-

je voor steken door het leerlingenaantal te beperken tot 200,
maar daar zijn ze ondertussen
van afgestapt.
De school herbergt nu 411 leer-

gen om een subsidiedossier
dienen», weet oppositieraa
Luk Van Biesen (Open
«Maar als je weet dat er
wachtlijst is in Vlaanderen

BRUSSEL

Wendi Deswert is Prinses Carnaval

Bende van vijftien Roe

Afgelopen zaterdag heeft het gemeentelijk carnavalscomité van
Kraainem in zaal ‘Cammeland’ de
eerste voorbereidingen getroffen
voor het 34ste carnavalsfeest. Dat
vindt plaats op 16 februari.

LONDERZEEL

Bestuurder kn

Hare Zotheid Wendi I werd dit jaar verkozen
tot Prinses Carnaval. Foto Dieter Nijs
trede van de prinses. Om 14.33
uur volgt het vertrek van de carnavalsstoet aan de Baron D’Huartlaan. Tegen 17.33 uur start de
carnavalsworp aan het gemeen-

tehuis. Nadien worden de festiviteiten verdergezet in zaal Cammeland. Het volledige programma kan je terugvinden op
www.carnafolk.be. (KHK)
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Tickets: 016/300.900

Stadsschouwburg Leuven

Keizer Michel, die nog niets van
zijn enthousiasme is verloren,
mag zich ondertussen al voor de
33ste keer Prins noemen. Maar de
goed volgelopen feestzaal keek
vooral uit naar de verkiezing van
de nieuwe Prinses Carnaval. Die
eer was weggelegd voor Hare Zotheid Wendi I. «Ik ben heel fier dat
ik dit jaar de titel van Prinses van
Kraainem mag dragen», aldus
Wendi Deswert. «Carnaval is voor
mij vooral het feest van plezier en
vriendschap. Ik hoop dan ook dat
het hier op 16 februari een hele
dag dikke ambiance zal zijn.»
Het carnavalsfeest, een organisatie van de vzw Carnafolk, start die
dag om 10.11 uur met de blijde in-

Vijftien Roemenen moeste
voor de correctionele rech
van Brussel verantwoorde
diefstal, heling en witwass
waren actief in de omgevin
Brussel,LeuvenenTienen.E
van hen regelde valse pap
Anderenlichttenslachtoffer
pleegden diefstallen. Soms
ze gewelddadig te werk. Z
schoten ze een winkelier d
achtervolgdenadathijhenb

Bagagedieven
opgepakt
In Brussel zijn zaterdag twee twintigers opgepakt die verschillende
bagagediefstallen zouden hebben
gepleegd in treinstations over heel
het land.
Het duo, 23 en 27 jaar oud, ging telkens op dezelfde eenvoudige manier te werk. Terwijl de ene het
slachtofferafleidde,gingdetweede
ervandoor met de bagage. Volgens
het Brussels parket sloegen ze onderanderetoeinstationsinBrussel,
LuikenBergen.Hundiefstallenwerden vastgelegd door bewakingscamera’s, maar de daders werden
nooitgevat.ToteenpolitiepatrouillegisterenineenBrusselsstationde
twee mannen herkende. (WHW)
LE **

De wagen die op de mark

Een autobestuuder knalde
nacht van zaterdag op zo
om 4.20 uur op de A12 in
derzeel achteraan in op
marktkramer. De marktkr
was al vroeg op de baan en
aangereden ter hoogte v
afrit Londerzeel industrie
richting van Brussel. D
stuurder van het aanrijd
voertuig werd door oms
ders uit het wrak geholp

