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Defamilievanhetveertienjari-
gemeisjeuitGrimbergendatna
eenchirofuif inMechelenwerd
verkracht zal zichmaandagbur-
gerlijkepartij stellen.Gisteren
verscheendemeerderjarigever-
dachtevoorderaadkamer.Zijn
aanhoudingwerdmetéén
maandverlengd.Deminderjari-
geverdachtenwerdenopnieuw
voorgeleidvoorde jeugdrech-
ter.

«Met het meisje gaat het niet
goed. Zij heeft het zeer moeilijk
met alleswat zemeemaakte. De
oudersengrootouderszijnener-
zijds bedroefd maar anderzijds
ookheelboosdatdit isgebeurd»,
zegt de advocaat van de familie,
Frédéric Thiebaut. Nu maandag

zal de familie zich burgerlijke
partij stellen. Zo kan zowel de
advocaat als de familie het ge-
rechtelijke dossier inkijken. Al
zal dat nog een maand duren.
Het onderzoek is nog volop be-
zig. Veel gegevens of wie van de
verdachtenbetrokkenwarenbij
defeitenisnognietallemaaldui-
delijk. Wel staat vast dat het
slachtoffer naar de kelder van
een flatgebouw in het centrum
werd gelokt. Daar werd ze ver-
krachtenbepotelddoorvijf jon-
geren. De feiten zouden zich
hebben afgespeeld in een ge-
meenschappelijke kelder waar
één van de verdachten woon-
den.
Demeerderjarigeverdachte,een
18-jarige Armeen, verscheen

gisteren voor de raadkamer van
Mechelen. Daar werd de aan-
houding van de verdachte met
eenmaandverlengd.Ofdeadvo-
caat van de meerderjarige ver-
dachte verzet tegen die beslis-
sing zal indienen is nog niet ge-
weten. Hij heeft nog tijd tot
maandag. Na de zitting werd de
manopnieuwnaar deMechelse
gevangenisovergebracht.
«Mijncliënthoudtzijnonschuld
vast.Hij ontkentallebetrokken-
heid», zegt advocaat Yves Veke-
mans. Ook de andereminderja-
rige verdachten moesten giste-
renopnieuwvoorde jeugdrech-
ter verschijnen. De rechter
plaatste hen in een gesloten in-
stelling.

(TVDZM)

GRIMBERGEN

Eenvan deminderjarige verdachtenwordt voorgeleid bij de
jeugdrechter. Foto Legreve

Ouders veertienjarig slachtoffer stellen zichmaandag burgerlijke partij

Denieuwe rotonde is na lang fileleed eindelijk af. Foto Lukas

NIEUWE ROTONDE OP RINGWEG EINDELIJK OPEN
De gloednieuwe rotonde op het
kruispunt Ossegemstraat-Ver-
bindingsweg opende gisteren-
middageindelijk.Vanafvolgende
week moet het dan ook gedaan
zijn met de enorme files die al
maanden zowel in de ochtend-
als avondspits rond Wolvertem
stonden.Tevroegvictoriekraaien
isweluitdenbozewantmaandag
beginnen werken aan een ander
kruispunt. Die zouden wel min-
der hinder mogen veroorzaken.
«Omdat het vriesweer van de
voorbije dagen de werken ver-
traagde enwede rotonde echt zo
snelmogelijkwildenopenstellen,
heeftdeaannemerdubbeleploe-
gen ingezet om de laatste afwer-
kinguit tevoeren»,weet schepen
van Mobiliteit Willy Kerremans
(N-VA). «Intussen isookdesigna-
lisatie en verlichting geplaatst.
Dankzij deze rotonde kan het
doorgaand verkeer opnieuw via
de brug en de Verbindingsweg
rondWolvertemcentrumrijden.
De handelszaken in Wolvertem

WOLVERTEM

centrum zullen beter bereikbaar
zijn,enhet fileleedzalverminde-
ren.»Dekasseistrookaanhetein-
de van de Ossegemstraat - die
zich in zeer slechte staat bevindt
- wordt nu afgesloten voor her-

stelling. Maandag start men ook
metdewerkenaanhetkruispunt
Hoogstraat-Wilgenlaan,datvol-
ledigwordtafgesloten.Omdatde
ringwegnuopenis,zoudehinder
welmoetenmeevallen. (DBS)

Nederlandstalig onderwijs in de lift
in faciliteitengemeenten

Deafgelopentien jaar ishetNe-
derlandstaligonderwijs aaneen
heroplevingbezig indezes faci-
liteitengemeentenrondBrus-
sel.Hetaantal leerlingen iser
het laatstedecenniummet14%
gestegen.Hetgevolg isdatde
scholen tekrapworden.

In de zes faciliteitengemeenten
in de rand rond Brussel lopen
vandaag 3.695 kinderen school
in het Nederlandstalig onder-
wijs. Invergelijkingmettienjaar
geledenbetekentditeenstijging
van 442 ‘Vlaamse’ kleuters en
scholierentegenoverslechts107
nieuwe leerlingen voor het
Franstalig onderwijs. Om het
stijgend aantal leerlingen de
baas te kunnen,moet er volgens
Kraainems gemeenteraadslid
LukVanBiesen(OpenVLD)drin-
gend geïnvesteerd worden in
nieuwe schoolgebouwen. «In
Kraainem was men eerst van
planomeen leerlingenstop in te

lassen, maar gelukkig hebben
we de Franstalige meerderheid
kunnen overtuigen om er con-
tainerklassenteplaatsen. InWe-
zembeek-Oppemiseral jarende
kans om een nieuwe Neder-
landstalige school voor het ge-
meenschapsonderwijs uit de
grond te stampen, maar die
plannenzijnweeropgeborgen.»

Kans geven
Van Biesen hoopt dus dat de
Vlaamseoverheidkanovertuigd
worden om te investeren in het
Nederlandstalig onderwijs inde
faciliteitengemeentes. «De cij-
fers bewijzen ook dat het echt
nodig is. Bovendien moeten we
anderstaligendekans gevenom
hun kinderen naar het Neder-
landstalig onderwijs te sturen.
Wanneer we van hen verwach-
ten dat ze respect moeten op-
brengen voor het Vlaamse ka-
rakter in de regiomoeten ze na-
tuurlijkde taal eigenzijn.» (KHK)

KRAAINEM

ZAVENTEM

Ook Amy Gille
(sp.a) trekt naar
Raad van State
Na Piet Ockerman (Open Vld)
trekt ook Amy Gille (sp.a) naar
deRaadvanState.Beideschepe-
nenkregendinsdagvandeRaad
voor Verkiezingsbetwistingen
te horen dat ze hun schepen-
ambtverliezen.«Erzijneenpaar
aspectenwaaropwewillenspe-
len in ons beroep datwe aante-
kenen», aldus AmyGille. «Maar
ik kanhiermomenteel nogniet
dieper op ingaan.»De Raad van
Statedoetvermoedelijkmidden
aprileenuitspraakoverdezaak.
De Raad voor Verkiezingsbe-
twistingenbeslistedinsdagook
omhetvoltallige schepencolle-
ge ongeldig te verklaren, waar-
door het oude college opnieuw
aandemacht is.Daardoor isGil-
le voorlopig geen schepen. Oc-
kermandraagtwelnogdesche-
pensjerp omdat hij ook voor
Nieuwjaar schepenwasenom-
dat de beslissing van de Raad
geenbetrekkingheeftopdevo-
rige legislatuur. Maandag is de
eerstvolgende gemeenteraad,
maarvoorveelpolitici ishetnog
onduidelijk hoe alles in zijn
werkingzal gaan. (RDK)

ST-JANS-MOLENBEEK

Molenbeekse PS’er
noemt
terrorisme-expert
‘vuile zionist’
Jamal Ikazban, Brussels parle-
mentslidenfractieleidervande
PS-oppositie in Sint-Jans-Mo-
lenbeek, is volgens terrorisme-
expert Claude Moniquet zijn
boekje te buiten gegaan wan-
neerhijoptwitterMoniquetals
een ‘vuile zionist’ afschilderde.
DereactievanIkazbankwamer
na een interviewvanMoniquet
op de Franstalige zender RTL,
waarin hij Egypte zonder scru-
pules een grote, open vuilnis-
belt noemde. Moniquet verde-
digdezijnuitspraakdoortezeg-
gen dat 60% van de Egyptische
bevolking analfabeet is en het
land maximum 30 miljoen
mensen kan voeden terwijl de
totalebevolkingzo’n85miljoen
bedraagt. Toen Ikazban dit te
weten kwam, reageerde hij
meteen op Twitter «Onaan-
vaardbaar, die uitlatingen van
een vuile Zionist.» Moniquet
kon niet lachen met de uit-
spraak en gaat nu klacht indie-
nen wegens smaad. Bovendien
wilhijdatdeparlementaireon-
schendbaarheid van Ikazban
wordt ingetrokken. De woord-
voerdervandePS lietwetendat
niet opgezet te zijn met de uit-
haal van Ikazban.

(KHK)

TERVUREN

Spinnendag
in Afrikamuseum
Nu zondag, tijdens de laatste
dag van de krokusvakantie,
houdt het Afrikamuseum van
Tervuren een ‘spinnendag’. Op
het programma staan rondlei-
dingen en een ontmoetingmet
spinnenspecialist Rudy Jocqué.
Ook zijn erworkshopsmet kin-
derenvan8 tot12 jaar zoals een
knutselatelier en een weten-
schappelijke infosessie. ‘Spin-
nendag’ begint om 10.15 uur
met de eerste activiteit, om
16.30 uur is de laatste rondlei-
ding. Het volledige programma
staat op www.africamuseum.
be.

(KHK)

STERREBEEK

Concert in
De Kwartcirkel
afgelast
Omdat er te weinig reservaties
waren gaat het Concert@home
van tenor René Slot en pianist
Gabrielka Clout vanavond niet
door.Hetconcertstondgepland
in Galerie De Kwartcirkel in
Sterrebeek (Zaventem).

(RDK)

HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ ZET HUURDERS INWONINGENVOL GEBREKEN

«Al 5 jaar schimmel in de slaapkamer»

STEENOKKERZEEL

Vochtplekken die niet aangepakt worden en een
verwarmingsketel die tienmaanden defect is:
het zijnmaar enkele van de problemen in de so-
ciale woningen van Elk Zijn Huis in Steenokker-
zeel. Volgens de bewoners grijpt de sociale huis-
vestingsmaatschappij niet in. Bij Elk Zijn Huis
weerlegtmen dat. «We zijnmet een grootschali-
ge renovatie bezig, maar kunnen niet alles tege-
lijkertijd doen.»

ROBBY DIERICKX

JeanRaemaekerswoontmet zijn
vrouwMichelle en negen kinde-
ren al zes jaar in eenwoning van
Elk Zijn Huis in de Verhoeven-
straat in Steenokkerzeel. «Maar
een paar dagen na onze verhuis
werd al duidelijk dat er heel wat
schortaandithuis», zegt Jean.«In
meerdere kamers waren vocht-
plekken. We hebben alle muren

een nieuw likje verf gegeven,
maardathaaldenietsuit.»
Ookeenanderebewonervanéén
van de 73 woningen die door de
sociale huisvestingsmaatschap-
pij in de Steenokkerzeelse wijk
gebouwdwerden, klaagt over de
laksheid bij Elk Zijn Huis. «Al vijf
jaar lang zit ikmet vochtplekken
in mijn slaapkamer», klinkt het.
«Daardoor stinkt het regelmatig
inhuis. Ookheb ik tienmaanden

zonder verwarmingsketel geze-
tenomdathet toestel defectwas.
In de tussentijd kreeg ik twee
elektrischeverwarmingstoestel-
len, maar die gebruikte ik niet
omdat ik wilde vermijden dat
mijn elektriciteitskosten de pan
uit zouden swingen.Wanneer ik
Elk Zijn Huis om hulp vroeg,

kreegiktehorendatiknietteveel
moet klagenwant ze kunnenme
zonderprobleemverhuizen.»
Debewoners vragen dan ook dat
de sociale huisvestingsmaat-
schappij actie onderneemt. «Wij
willenechtnietweguit Steenok-
kerzeel, want onze kinderen lo-
pen hier school», aldus nog Jean
Raemaekers. «Maar leuk wonen,
is het hier niet meer door al die
problemen. We zitten met onze
handen in het haar en hopen dat
er snel eenoplossingkomt.»
RoelMoens,directeurvanElkZijn
Huis, zegt dat de sociale huisves-
tingsmaatschappij met grote re-
novatiewerkenindewijkbezig is.
«Maar we kunnen onmogelijk
allewoningen tegelijkertijd aan-

pakken», zegt hij. «Nu renoveren
we telkens vier à vijf woningen.
Het zou zot zijn om grote kosten
temakeninwoningendiebinnen
enige tijd gerenoveerd worden.
Bovendien ligt de reden voor de
vochtplekken vaak bij de bewo-
ners.»
De directeur benadrukt ook nog
datdewoningenaangepaktwor-
denwanneer ze vrij komen. «We
kunnen de bewoners tochmoei-
lijk uit hun huis zetten wanneer
we hun woning willen renove-
ren? We doen enorm veel in-
spanningen om alle woningen
grondig te renoveren, maar de
bewoners moeten begrijpen dat
weniet overal tegelijkertijd kun-
nenwerken.»

JeanRaemaekers enMamaMichellemet6 vanhun kinderen. Foto Galicia

Het plafond in de slaapkamer van de ouders en de baby is vol
schimmel. Foto Galicia

WE HEBBEN ALLE
MUREN EEN LIKJE
VERF GEGEVEN,
MAAR DAT
HAALDE NIETS UIT
Bewoner
Jean Raemaekers
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SPEELPOINT
Van o tot 12 jaar

INDOOR KINDERSPEELTUIN
VANDAAG OPEN OM 10 UUR

Spelen = bewegen = gezond
STATIONSSTRAAT 14 - 1861 WOLVERTEM

Vlaamse regering gedagvaard voor
verzenden van oproepingsbrieven

VierFranstalige inwonersvan
Wezembeek-Oppemhebbende
Vlaamseregeringgedagvaard.Ze
betwistenderechtsgeldigheid
vandeoproepingsbrievendieop
vraagvanministervanBinnen-
landsBestuurGeertBourgeois in
dezes faciliteitengemeenten in
deRandwerdenverstuurdvoor
degemeenteraadsverkiezingen.

Omindezes faciliteitengemeen-
tenrondBrusseleennieuwesaga
met oproepingsbrieven te ver-
mijden, gaf minister Bourgeois
aandegouverneurvandeprovin-
cie Vlaams-Brabant de opdracht
om in de betrokken gemeenten
zelf oproepingsbrieven te ver-
zenden. Kiezers die dat wilden,
konden bij de provinciegouver-
neur een Franstalig exemplaar
vragen.VierFranstaligeinwoners
uitWezembeek-Oppemvechten

de wettelijkheid van die ingreep
nuaan.Hetis immersdegemeen-
te die de oproepingsbrieven ver-
stuurd. Ze eisen elk een schade-
vergoeding van 500 euro voor
een Franstalige kamer van de
rechtbankvaneersteaanleg.
VolgensministerBourgeois ishet
duidelijkdebedoelingvandevier
verzoekers om de omzendbrief
Peeters aan te vechten. Die be-
paaltondermeerdatoproepings-
brievenindefaciliteitengemeen-
ten eerst in het Nederlands ver-
stuurdwordenenpasnaaavraag
inhetFrans.Bourgeoiswijst erop
dat het vonnis sowieso enkel
maar kan gelden tussen de vier
verzoekersenhetVlaamsgewest.
De geldigheid van de omzend-
brief isdoordeRaadvanStatebe-
vestigd en een burgerlijke recht-
bankkandiearrestennietonder-
uithalen, aldusBourgeois.

WEZEMBEEK-OPPEM

WINKEL IN NIEUWSTRAAT MOEST HALF JAAR SLUITEN NA ZWARE BRAND

HEMA vernieuwd en klaar voor heropening

BRUSSEL

Na de zware brand in de Brusselse Nieuwstraat,
maakt HEMAzich op voor de heropening. Einde-
lijk, want de populaire winkel moest liefst zes
maanden sluiten voor het onderzoek. «De ge-
rechtsdeskundigemoest niet alleen de oorzaak
van de brand achterhalenmaar ook de schade
bepalen.We konden niet anders dan wachten tot
het onderzoek afgelopen was», zegt Thierry De
Bolle vanHEMA.

KENNY HENNENS & ANNELIES BAETEN

De zware brand die vorig jaar op
dinsdag 7 augustus een gedeelte
vandeNieuwstraat inlichterlaaie
zette, richtte veel schadeaanaan
eendrietalwinkels.Hetvuurbrak
uit op het dak aan de achterkant
van een gemeenschappelijk ge-
bouw van de filialen van H&M,
Forever 21 en HEMA. Gelukkig
vielenergeendodenendeschade
bij H&M en Forever 21 leek al bij
al nogmee te vallen,maar bij het
NederlandseHEMAgingdeganse
inboedel in de vlammen op en

was er enkele dagen na de ver-
woestende brand nog steeds in-
stortingsgevaar. Nu, goed zes
maanden na de feiten, ziet het
Nederlandsewarenhuiseindelijk
weer licht aan het einde van de
tunnel. «Wezijndanookheelblij
datwevolgendeweekweeropen
zijn», zegt filiaalmanager Tania
Verhaert.
Toch blijft de hamvraag waarom
deheropeningzolangopzichliet
wachten. «Zesmaanden is inder-
daadeen langeperiode,maarwe

konden niet anders», weet com-
mercieel directeur Thierry De
Bolle. «Het parket had een ge-
rechtsdeskundigeaangesteldom
niet alleen de oorzaak van de
brand te onderzoeken,maar ook
deschadetebepalen.Eentijdelijk
filiaal openen, was niet echt een
optie.Wewistenniethoelanghet
onderzoek ging duren en wat de
uitkomst ervanging zijn. Dat on-

derzoek was pas afgerond mid-
den januari, duswe zijn eigenlijk
nogmaarjuisteenmaandinactie
kunnen schieten om de winkel
weer her op te bouwen.» Maar
veelwijzer ishetBrusselseparket
blijkbaar ook niet geworden van
het onderzoek. «De brand is te
wijten aan een ‘onzorgvuldig-
heid’.Datishetgevolgvaneenge-
brek aan controle, een technisch
probleem en/of onvoldoende
werftoezicht», klinkt het nog
steedsvaag.
Bij HEMA zijn ze opgelucht dat
alle miserie nu eindelijk van de
baanis.«Er isnietalleendefinan-
ciële schade omdat we een half
jaarnietskondenverkopenmaar
ook imagoschade. Onze klanten
konden niet bij ons terecht», al-
dus De Bolle. Het Nederlandse
warenhuis ziet de officiële her-
openingkomendevrijdagalseen
nieuwe start voor de winkel en

verwent de klanten met een
nieuwigheid. «Een van de groot-
ste veranderingen in de Nieuw-
straat isdeBeautyshop-in-shop»,
aldus nog Verhaert. «Wehebben
een beautywereld gecreëerd in
dewinkelwaarinruimteisomje-
zelf op temaken en inspiratie op
te doen. Onze medewerkers ge-
ven advies welke make-up het
bestebij jepast.Erzijnookunieke
spiegels in de shopmet verschil-
lende lichteffecten om te testen
welkemake-upkleurengeschikt
zijn voor bijvoorbeeld een toe-
gankelijke kantoorlook of een
feestelijkeavondlook.Bovendien
is er een nieuwe indeling met
bredere gangpaden en nieuwe
verlichting.»
HEMA viert de heropening met
een feestje. Zo krijgen de eerste
vijfhonderd klanten een ‘big
shopper’cadeauenzijnerkortin-
gen.

Debrand in deNieuwstraat verwoestte deHEMAop7augustus. Nadat het vuur geblustwas,
dreigde het gebouw in te storten. Archieffoto PN

DenieuweHEMAopent volgende vrijdag. Foto Baert

JimmyDeVadder enGinoJacobs op de locatie voor de fuif:
de sportchalet in Tisselt. Foto Legreve

Fuif herdenkt discotheek ‘t Witte Paard

Bij veeldertigersenveertigers
dievroegerdebeentjesuit-
zwaaiden in ‘tWittePaarddoet
hetnogaltijdpijndatdedisco-
theekafgebroken is. Zebeleef-
denernaareigenzeggende
mooiste tijdvanhun leven.
Daaromorganiseren twee
vriendenop20april eenreünie
inTisselt (Willebroek). «Weke-
ren20 jaar terug inde tijd.»

‘tWittePaardwas inde jaren80
en90eendiscotheekinhetcen-
trum van Kapelle-op-den-Bos
waarveel jongerenuitderuime
omgevingzichelkweekenduit-
leefden. Begin jaren 2000 ging
het bergaf met de feesttent. De
discotheek veranderde enkele
keren van eigenaar en ook de
naam werd veranderd in The
Space.Maardoordrugsinciden-
ten en vechtpartijen kwamThe
Spaceregelmatignegatief inhet
nieuws en sloot toenmalig bur-
gemeester Leo Peeters de tent
zelfseentijdjeomergertevoor-
komen.Uiteindelijkvertrokook
de laatste eigenaar en verkom-
merde de discotheek. In de
kerstperiodevan2008werdhet
gebouw uiteindelijk afgebro-
ken.

Dj’s van toen
Al die problemenenookdeuit-
eindelijkeafbraakvandedisco-
theekraaktenJimmyDeVadder
(36) enGino Jacobs (37) ontzet-
tendhard. De tweeorganiseren

KAPELLE-OP-DEN-BOS

daaom op zaterdag 20 april het
grote reüniefeest ‘20 years later’
indechaletvanvoetbalclubSpor-
ting Tisselt. «Op een ochtend
stond ik op en kreeg ik het idee
omonzemooieperiodevantwin-
tig jaar geleden nog eens te her-
beleven», zegt Jimmy De Vadder.
«Ondertussen lieten bijna 300
mensen via onze Facebook-pagi-
nawetenpresenttezullenzijnop
het reüniefeest. Ook de deejays
die twintig jaar geleden de ene
ambianceplaat na de andere
draaiden, zullen op 20 april ach-
ter de draaitafels staan. Eigenlijk
kerenwegewoontwintig jaar te-
rug inde tijd, inclusief demuziek
én de vrienden van toen. Het
wordtééngroot reüniefeest.»

Op de Facebook-pagina van het
evenement laten de feestvier-
ders van toen inmiddels al we-
tenwelkeliedjeszezekerwillen
horenop20april. Voordeorga-
nisatoren is het nu gewoonnog
wachten op de vergunningen
om de fuif in de sportchalet te
laten plaatsvinden. «Zodra dat
inordeis, startenwemetdever-
koop van de kaarten. Ik ver-
wacht dat we zowat 500 feest-
vierders in de chalet kunnen
verwelkomen.Datwenual aan
bijna 300 bevestigingen zitten,
isonverwacht.Omeerlijktezijn,
wildenwe het wat kleinschalig
houden, maar dat zal nu niet
meer lukken (lacht)», besluit
JimmyDeVadder. (RDK)

BRUSSEL
«Woord‘allochtoon’

wordtsowiesoamper

gebruikt»

InBrussel-stadreagerenzever-
baasd op het plan van de stad
Gentomhetwoord ‘allochtoon’
te bannen uit het bestuursak-
koord. Volgens de Gentse sche-
pen van Gelijke Kansen Resul
Tapmaz(sp.a)zouookdehoofd-
stad weldra volgen, maar die
plannen zijn voorlopig nogniet
aande orde. «Bij ons is dit zeker
geenonderwerpvandiscussie»,
weetschepenvanVlaamseAan-
gelegenheden Ans Persoons
(sp.a).«Dewoorden‘allochtoon’
of ‘autochtoon’ staan zelfs niet
inonsbestuursakkoordte lezen
endat isuiteindelijkooklogisch
wantdetermpasthelemaalniet
bij Brussel, dat al jaren een
smeltkroes is vanverschillende
nationaliteiten. Iedereenishier
Brusselaarenwesprekenhieral
jaren van eenBrusselseMarok-
kaan of Turk. Bovendien heb-
bendeFranstaligenerzelfsgeen
woord voor.»Dezeweek raakte
bekenddatookAmsterdamhet
woord ‘allochtoon’ zal schrap-
pen. (KHK)

LONDERZEEL
Weerstationbrandweer

opgemeentelijkewebsite

Het weerstation van de brand-
weer van Londerzeel is nu ook
online raadpleegbaarviadege-
meentelijke website. Zo kan je
snel zien wat voor weer het in
Londerzeel is.Debrandweerbe-
schiktovereeneigenweerstati-
onophetdakvandeseinkamer
van de brandweerkazerne. De
informatie vanhetweerstation
wordt iedere 5 minuten geüp-
datet. Hetweerstation toont de
hoeveelheid neerslag in de ka-
zerne, de luchtdrukschomme-
lingen, de vochtigheidsgraad,...
De brandweer gebruikt dit sta-
tion onder meer om noodweer
tijdig te detecteren. Het geeft
ookeenindicatievoorhetrisico
op bijvoorbeeld gladde wegen
ofwateroverlast. Daarnaast ge-
bruikt de brandweer het weer-
station om bij branden of ge-
vaarlijkelekkendeexactewind-
richtingenwindkrachttebepa-
len.
http://www.londerzeel.be/Lon
derzeel-Weerstation-brand-
weer-Londerzeel.html (DBS)

OVERIJSE
«Graagtraagtijdens

paddentrek»

Vrijwilligers Krista en Paul uit
Overijsevragenbestuurdersom
tijdens de paddentrek de snel-
heid te minderen aan de over-
steekplaatsen.Elkvoorjaar tus-
sen februari en midden april
trekken padden van hun over-
wintering-naarhunvoortplan-
tingsplaatsen (plassen, poelen,
sloten), maar hun tocht is in
dichtbevolkte gemeentes niet
zondergevaar.«Paddentrekken
erg langzaam en er vallen dan
ook zeer veel slachtoffers als ze
dewegoversteken»,wetenKris-
taenPauldieal jarenalsvrijwil-
ligers de padden helpen over-
steken. «Rij daaromgraag traag
(30 km/u) waar aanduidingen
zijn van de paddentrek, niet al-
leenvoordepad,maarookvoor
vrijwilligers die de diertjes hel-
pen oversteken.» Krista en Paul
vragen de automobilisten om
bij voorkeur ‘s avonds de vol-
gendewegen te vermijden:Ab-
straat,FransVerbeekstraat,Lin-
daal, Dreef, Hagaard, Kouter-
straat, Kaalheide, Sparrenlaan,
Vorststraat, Bergstraat, Lane-
straatenZwanenlaan.WieKris-
ta en Paul graag wil helpen tij-
dens de paddenoverzetactie
kan contact opnemen via
02/687.95.25. (KHK)

ZEMST
Brochurevermeldt

activiteitenvoorscholen

Degemeentebrengtnueenbro-
chureuitwaarinheteducatieve
aanbod van de gemeentelijke
diensten, het OCMW en de bi-
bliotheekstaat.Ondermeeralle
activiteitendiedegemeenteor-
ganiseert en waaraan scholen
kunnen deelnemen, worden
erin vermeld. Ook van het uit-
leenbaar materiaal voor het
schooljaar2013-2014wordteen
overzicht gemaakt. De eerste
brochurezaleinddit schooljaar
online geplaatst worden. Alle
leerkrachten in Zemst krijgen
hemindebus. (RDK)

Depolitie iseringeslaagdomeen
drugsdealer op te pakken. De
agenten zagen een verdachte
persoonvooreenpand indeWil-
lem Tellstraat. Nadat hij het huis
eventjes binnenwas gegaan, be-

slotendeagentenhemtecontro-
leren. Hij bekende een kleine
hoeveelheid drugs gekocht te
hebben van de bewoner. De 25-
jarige man bleek gekend te zijn
voor de verkoop van verdovende

middelen. Onder de zetel en de
televisievondmen77,6gramma-
rihuana. Twee gsm’s, lege zakjes
envoorwerpendiedienenomde
drugs te verdelen, werden in be-
slaggenomen. (WHW)

SINT-GILLIS Drugsdealer opgepakt

Immokantoor laat mensen raden
naar oude postprent

VastgoedmakelaarERABrankaer
uit Overijse post dagelijks een
oude postkaart uit de druiven-
streek.«Mensenmogenradenom
welkeplekofgebouwhetprecies
gaat», zegt zaakvoerder Bram
Brankaer. «Daarnaastgaanweop
zoek naar het verhaal achter de

locatie.Wekregenalheelveelpo-
sitieve reacties. Mensen vinden
het fijn om terug in de tijd geka-
tapulteerdteworden.»Wiegraag
ook eens op ontdekkingstocht
gaat inderegio,kandefacebook-
paginaraadplegenviawww.face-
book.com/erabrankaer. (KHK)

OVERIJSE

OMDAT WE NIET
WISTEN HOELANG
HET ONDERZOEK
GING DUREN,
KONDEN WE OOK
GEEN TIJDELIJKE
WINKEL OPENEN
Thierry De Bolle
HEMA


