
	  

18 vrijdag15maart2013

LE

MENSEN VAN BIJ ONS
GRIMBERGEN

Frans en Georgette vieren diamanten huwelijk

Frans De Bondt (81) en
Georgette Verbelen
(80) zijn al zestig jaar
gelukkig getrouwd. Ze
gaven elkaar het ja-
woord op 14 januari
1953. Ze kregen vier
kinderen en inmiddels
zijn ze trotse grootou-
ders van elf kleinkinde-
renenovergrootouders
van vijf achterkleinkin-
deren. Frans verdiende
dekostalszelfstandige
loodgieter. Zijn vrouw
deed het huishouden.
Ophunoudedaggenie-
ten ze samen van hun
pensioen.Franstuiniert
graag en Georgette
maakt graag foto’s om
ze achteraf in een al-
bumtekleven.

Foto Lukas (ABH)

DIEGEM
Leerlingen Tekenateljee stellen werken tentoon

De leerlingen van het
Machelse Tekenateljee
hebben onlangs hun
werkententoongesteld
in de Campinezaal in
Diegem. Bezoekers
kondenschilderwerken,
aquarellen, boetseer-
werken, tekeningen,
groepswerkenenpastel
komen bekijken. Al die
werken werden het
voorbije jaar gemaakt
door de leerlingen, on-
der begeleiding van er-
varenleerkrachten.Om
dehonger te stillenhad
het bestuur van het Te-
kenateljee croque-
monsieurs en pannen-
koekenvoorzien.

Foto Galicia (RDK)

WOLVERTEM
Tuur vervolledigt mannelijk viergeslacht

De geboorte van Tuur op
27 juni vorig jaar heeft
vooreenviergeslachtge-
zocht bij de familie Ver-
besselt in Wolvertem.
Yannis Verbesselt (33) is
de fiere papa. Opa Hu-
bert Verbesselt (61) en
overgrootvader Frans
Verbesselt(92)zijnuiter-
aard eveneens apetrots
op hun kleine oogappel.
Foto Lukas (DBS)

ZAVENTEM
Vivabox schenkt 11.530 euro

aan Make-A-Wish

De organisatieMake-A-Wish, die
dedromenvankansarmekinderen
laat uitkomen, heeft onlangs
11.530eurogekregenvanVivabox.
Die onderneming trok de voorbije
maanden met een levensgrote
knuffelboxdoorheenhethele land
enzameldeintotaal266.981knuf-
fels in, goed voor 11.530 euro. De

cheque werd in de gebouwen van
VivaboxinZaventemoverhandigd
aanCarineCapelle,bestuurderPu-
blicRelationsenCommunicatiebij
Make-A-Wish. Met de opbrengst
wil de organisatie de dromen van
nogmeerkinderen invervulling la-
tengaan.

Foto Galicia (RDK)

HOFSTADE
Sportimonium

stockeert tijdelijk

in Melkerij

DevzwSportimoniummageen
deelvanhaarmateriaal tijdelijk
opslagen in De Melkerij in
Zemst. Momenteel wordt een
nieuwe loods gebouwd, maar
wegens plaatsgebrek moest op
zoek gegaan worden naar een
tijdelijke opslagplaats voor het
materiaal. Om de vzw uit de
noodtehelpenheefthetcollege
zich akkoord verklaard om tij-
delijkDeMelkerijaantebieden.
Langzalhetmateriaaldaarech-
ter niet kunnen blijven want
binnenkort starten ook de ver-
bouwingswerken aan De Mel-
kerij, dateencultureel centrum
zalworden. (RDK)

ZAVENTEM
Chiro organiseert

Chupitoparty

De Chiro van Zaventem organi-
seert vanavond haar jaarlijkse
Chupitoparty. Die vindt plaats
in jeugdhuis Basement. Achter
de draaitafels staan dj Ignazzio,
B-Ram en The Gallez Brothers.
Kaarten in voorverkoop kosten
4 euro, aan de kassa betaal je 5
euro. (RDK)

OVERIJSE
Filmavonden

in Den Blank

Cultuurcentrum Den Blank in
Overijse organiseert drie film-
avonden.Op20maartom20.30
uur wordt ‘The Twilight Saga:
BreakingDawnPart II’ getoond.
Hierna volgen nog ‘Offline’ op
27maarten ‘TheHobbit:anUn-
expected Journey’ op3april.

(SDNB)

GERICHTE CONTROLES LOKALE POLITIEWERPENVRUCHTENAF

Aantal woninginbraken daalt met helft

ZEMST

ANNELIES BAETEN

DeDark-acties waarbij de politie
gerichte patrouilles uitstuurt en
inwoners sensibiliseert om ver-
dachte zaken temelden, werpen
hun vruchten af. Dat bleek al uit
eerdere resultaten, maar nu de
wintermaanden bijna achter de
rug zijn, wordt de positieve im-
pact pas echt duidelijk. Vergele-
kenmet de vorige ‘donkere peri-
ode’ in2011-2012daaldehetaan-
talwoninginbrakenmet bijna de
helft.

Van 150 naar 80
Het totale aantal inbraken ge-
spreid over demaanden novem-
ber tot enmet februari zakte im-
mers van 150 naar 80. Alleen fe-
bruari kende terug een stijging.
Dat is tewijtenaaneenrondtrek-
kende dadergroep die verschil-
lende keren na elkaar toesloeg.
Anders was de daling wellicht
nog spectaculairdergeweest.
Het succes van die daling is te
dankenaandegerichterecontro-
les. «Door de patrouilles naar de

inbraakgevoelige buurten te
oriënteren en oppiekmomenten
aanwezig te zijn kregenwemeer
grip op het fenomeen», legt
hoofdinspecteur Filip Van Steen-
bergenuit.«Wezagendaarbijook
geen verschuiving naar bijvoor-
beeld meer diefstallen uit voer-
tuigen of diefstallen van brom-
fietsen. Daarnaastwerden inwo-
nersgewaarschuwddoormiddel
van bijvoorbeeld flyers. Op die
manier werden ze attent ge-
maaktophetfeitdatzeverdachte
gedragingenmeteenmoetensig-
naleren. In totaal werden onze
diensten335keerverwittigd.Dat
iszo’n35keermeerdandevorige
jaren.Mensengrijpendussneller
naar de telefoon om verdachte

zaken meteen te melden. Dat is
eenpositieveevolutie.»
Die meldingen resulteren ook
niet zelden inarrestaties.
«In totaal werden negen inbre-
kers opgepakt», vertelt hoofdin-
specteur Filip Van Steenbergen.
«Vierdaarvanwerdendoordeon-
derzoeksrechter aangehouden.
Die zitten op dit moment nog
steeds in de gevangenis.» Ter
plaatsewordtooksystematischer

sporenonderzoekgedaan.«Vroe-
ger besliste de vaststellende
ploeg daarover», vervolgt de
hoofdinspecteur.«Nukomtdere-
cherchesystematischterplaatse.
Daarna is het wel nog afwachten
of de sporen daadwerkelijk
bruikbaar zijn.»

Auto- en fietsdiefstallen
«Tegen woninginbraken is dus
wel degelijk iets te beginnen»,

zegt korpschef JackVissers. «Ter-
wijlwevroegermeteeninterven-
tieploeg ter plaatse snelden om
de inbraak vast te stellen om
daarna eenonderzoek te starten,
pakken we nu het probleem aan
de basis aan. Die aanpak loont
duidelijk. Naar de toekomst toe
zullenweons ooknog richten op
winkel-, auto- en fietsdiefstal-
len», besluit korpschef Jack Vis-
sers.

Deburgemeesters vanKampenhout, Zemst enSteenokkerzeel (vooraan)

met enkele vertegenwoordigers van de politie Foto Galicia

Het aantal woninginbraken in de politiezone
Kastze (Steenokkerzeel, Zemst en Kampen-
hout) is de laatste viermaanden spectaculair
gedaald. Vergelekenmet de vorige ‘donkere pe-
riode’ van november tot enmet februari ging het
aantal diefstallenmet bijna de helft naar om-
laag. «Ditmooie resultaat is ongezien», klinkt
het trots bij korpschef Jack Vissers.

MENSEN GRIJPEN
SNELLER NAAR DE
TELEFOON OM
VERDACHTE
ZAKEN TE MELDEN
Hoofdinspecteur
Filip Van Steenbergen
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Leerlingen leren koken

via kookprogramma

Leerlingen van het tweede leer-
jaar van het Zavo in Zaventem
hebben gisteren leren koken via
een kookprogramma. Dat pro-
grammawerdgemaaktdoorleer-
lingen van het vijfdemiddelbaar
vanhetZavo.Erwerdenpizza’sen
zandkoekjesgemaakt.
De leerlingen van 5 Sociale en
technische wetenschappen (5
STW) maakten het kookpro-
gramma in het kader van de les
Integrale opdrachten. Gisteren
steldenzehetvooraanleerlingen
van het tweede leerjaar van de
basisschool van het Zavo in de
Heidestraat. Daarin werd uitge-
legd hoe je pizza’s en zandkoek-
jes moet maken. Nadien gingen

dekinderen zelf aande slag inde
keuken. «Dankzij de film slaag-
den de kinderen erin om hun ei-
genpizza’senzandkoekjestema-
ken», zegt LanaNorré van5 STW.
«Vervolgens mochten ze zelf
proevenvanwatzeklaargemaakt
hadden.»
Erwerdechternietalleengekookt,
want een ander tweede leerjaar
maakte knutselwerkjes. Daar-
naastmoestenenkeleandereleer-
lingen via opdrachtjes op zoek
naar de paashaas. Diewas name-
lijk ontvoerd en moest door de
kinderengeredworden.Uiteinde-
lijk wisten de leerlingen de paas-
haastevinden,waarnazeeenzak-
jemetpaaseitjeskregen. (RDK)

ZAVENTEM

GEMEENTE BETAALTADVOCATENKOSTEN NIET-BENOEMING BURGEMEESTER

Oppositie vecht beslissing aan
KRAAINEM

SILKE DE NIES
KENNY HENNENS

Op vraag van de Vlaamse een-
heidslijst Open werd gisteren-
ochtendom8uureenurgentege-
meenteraad bijeengeroepen.
Centraalopdeagendastonddefi-
nancieringvandeadvocatenkos-
ten voor de procedures bij de
RaadvanStatetegendebeslissin-
gen over de niet-benoeming van
Veronique Carprasse (FDF) als
burgemeester en de schorsing
vanvoormaligwaarnemendbur-
gemeester Arnold d’Oreye (Uni-
on) als schepen. Zowel Caprasse
als d’Oreye had de rekening im-
mers doorgestuurd naar de ge-
meente,endusdebelastingbeta-
ler.Deadvocatenkosten lopenop
totminimum15.000euro.
Openvindt niet dat debelasting-
betaler moet opdraaien voor de

kosten,maarwel de partij vande
tweebetrokkenen.Degemeente-
raad dacht daar echter anders
over. Met 13 stemmen voor en 9
stemmentegenwerduiteindelijk
beslist inhetvoordeel vanFDF.
Luk Van Biesen, fractieleider van
Open laatweten geschokt te zijn.
«Mevrouw Caprasse heeft haar
niet-benoeming enkel te wijten
aan haar boodschap om de taal-
wetten niet te aanvaarden en toe
te passen. Hierdoor is ze niet de
burgemeestervanhaargemeente

endiens inwoners», zegt LukVan
Biesen. «We hadden haar noch-
tans gevraagd zich boven het
FDF-programma te plaatsen en
hetalgemeenbelangvoorogente
houden», gaathij verder.

Taalwet overtreden
Deniet-benoemdeburgemeester
heeft volgens Open haar eigen
graf gedolven. «Véronique Ca-
prasse heeft nooit de opdracht
gekregen van de gemeenteraad
om de taalwetten te overtreden.
De niet-benoeming is bijgevolg
delogicazelve.Deadvocatenkos-

tenmoetendaaromdoorhaar en
haarpartijgedragenworden,niet
door de gemeente Kraainem»,
zegt fractieleiderVanBiesen.Een
gelijkaardige redenering geldt
volgens Van Biesen ten aanzien
van Arnold d’Oreye, die de afge-
lopen legislatuur waarnemend
burgemeester was. «Zijn schor-
singisalleentewijtenaandeper-
soonlijkeovertredingvandewet-
ten. Zonder toestemming van de
gemeenteraad werden oproe-
pingsbrieven gedrukt en per-
soonlijk naar de post gebracht
door d’Oreye. Hierdoor is zijn

schorsing eveneens persoonlijk
ennietgebondenaandegemeen-
teraad», aldusLukVanBiesen.
«Welatenhethiernietbij. Samen
met Kraainem-Unie sturen we
een klacht naar de provincie»,
vult hij nogaan. «Dezehoogdrin-
gend bijeengeroepen gemeente-
raad zal Kraainem minstens
3.000euroaanzitpenningenkos-
ten.Dit is gelddat beter kanwor-
denbesteed.Wij,deOpen-raads-
leden,zullenonzepenningenvan
vandaag in elk geval doorstorten
naar een goed doel», besluit Luk
VanBiesen.

VeroniqueCaprasse (FDF) enArnold d’Oreye (Union). Foto Belga/Galicia

De gemeenteraad heeft gisterenochtend beslist
om de advocatenkosten te betalen voor de pro-
cedures bij de Raad van State tegen de beslissin-
gen van Vlaamsminister Bourgeois omVero-
nique Caprasse (FDF) niet te benoemen als bur-
gemeester en voormalig waarnemend burge-
meester Arnold d’Oreye (Union) driemaanden te
schorsen als schepen. De Vlaamse eenheidslijst
Open en het tweetalige Kraainem-Unie vragen
het provinciebestuur de beslissingen te vernie-
tigen die de gemeenteraad van Kraainem don-
derdagochtend nam.

LouiseDesmet met hetBH- zakje in de hand. Foto Lukas

Pack it naar finale bestemini-onderneming

LauraVanSteen (18)enLouise
Desmet (17)vanhetSint-There-
siacollege inKapelle-op-den-
Bosvertegenwoordigenonze
provincieop4mei indeVlaam-
se finalevandemini-onderne-
mingen.De twee leerlingen
overtuigdende jury tijdensde
provinciale finalemethunBH-
zakje, eenzakjedataandeBH
gevestigdwordtenwaarin
meisjeshungsm,geldof sleu-
telskwijtkunnen.

Maar liefst 120 mini-onderne-
mingenstredenvoordetitelvan
beste mini-onderneming van
Vlaams-Brabant. In de finale

KAPELLE-OP-DEN-BOS

bleven vier kandidaat-winnaars
over. De jury bekroonde Laura
Van Steen en Louise Desmet van
het Sint-Theresiacollege uit Ka-
pelle-op-den-Bosvoorhunorigi-
neel idee enhun creativiteit.Met
hun mini-onderneming Pack it
ontwierpen ze een BH-zakje,
handigvoormeisjesenvrouwen.
«Alsmeisjeweet je namelijk niet
altijd even goedwaar je je gsmof
je sleutels moet steken», zegt
Louise Desmet. «Het is een zakje
datmettweelintjeswordtbeves-
tigd aan de bandjes van de BH.
Hierin kunnen meisjes vervol-
genshungsmof geld steken.»
GeheeluniekishetBH-zakjeniet,

want een Nederlandse waren-
huisketen bracht onlangs een
BHopdemarktwaarbijmende
gsmindecupkansteken.«Maar
dat is niet echt praktisch en
wanneer je je gsm in het zakje
steekt, lijkthetalsof jeborsteen
rare vorm aanneemt», reageert
LouiseDesmet. «Onsontwerp is
praktischer en je ziet het niet
wanneer je het draagt. Het be-
wijswerdtijdensdeprovinciale
finale geleverd. Tijdens onze
voorstelling voor de jury had-
denwe zo’nBH-zakje aan ende
juryleden hadden het niet eens
indegaten.»
Pack it werd bijgevolg totmini-
onderneming van Vlaams-Bra-
bantverkozen.Op4meistrijden
Laura Van Steen en Louise De-
met in Brussel om de titel van
mini-onderneming van Vlaan-
deren.
Voor het duo is hun project nu
al geslaagd. «We hebben al een
kleineduizendexemplarenver-
kocht op fuiven en op school»,
gaat Louise verder. «De vraag is
zo groot dat we niet meer kun-
nen volgen met de productie.
Nu maken we de zakjes, die in
verschillende kleuren bestaan,
noghelemaal zelf.Maarwezijn
van plan ons idee te verkopen
aaneen lingeriewinkel.»
IndienPack itdeVlaamse finale
wint, dan trekken Louise en
Laura op 16 en 17 juli naar Lon-
den, waar de Europese finale
plaatsvindt. (RDK)

BRUSSEL

‘Schrik van de
apotheken’ vrij
onder voorwaarden
De 27-jarige Albanees die eind
vorig jaaropgepaktwerdnaeen
reeks overvallen op apotheken
inBrussel enomstreken is vori-
ge maand vrijgelaten door de
raadkamer.Hijkreegwelenkele
voorwaarden opgelegd en
moesteenborgsombetalen.De
man zou minstens 15 apothe-
ken overvallen hebben in het
najaar van 2012. Hij sloeg toe
van Zaventem tot Dilbeek. Zo
kregen apotheken in onder an-
dere Anderlecht, Ganshoren en
Laken bezoek van hem. In een
apotheek van Grimbergen en
Strombeek-Bever kwam hij
zelfs tweemaal langs. De over-
valler sloeg steeds toe met kap
en donkere bril op. De politie
van Grimbergen vond een aan-
knopingspunt,wat leiddetotde
arrestatievantweeverdachten:
een 23-jarige Fransman, ver-
moedelijk de chauffeur van de
vluchtwagenende27-jarigeAl-
banees.DeFransmanwerdmet-
een vrijgelaten onder voor-
waarden.Dehoofdverdachtena
twee maanden voorhechtenis.
(WHW)

BRUSSEL

Startschot
‘Brussel Loopt’
Staatssecretaris Bruno De Lille
heeft gisterenavond het start-
schot gegeven voor de nieuwe
loopcampagne van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
‘Brussel Loopt’.
Met deze campagne willen ze
meer mensen aan het lopen te
krijgen. Lopen is goedkoop en
eenvoudig,waardoordezesport
toegankelijk is voor iedereen.
In de loop van de lente zijn er
verschillende lessenreeksen
voorzien. Voor de beginnende
loper iserhetprogramma ‘start
to run’ dat kanworden gevolgd
in Elsene, Jette, Koekelberg en
Schaarbeek. De mensen met
eenbetereconditiekunnenkie-
zen voor de lessen ‘keep run-
ning’,diedoorgaaninJette,Koe-
kelberg en Schaarbeek.Er is bo-
vendienaandachtvoorsportie-
ve 50-plussers. Er wordt een
specifieke ‘start to run’ georga-
niseerd omdoor een aangepast
trainingsschema hun conditie
op te krikken. Zij kunnen na-
tuurlijk ook altijd deelnemen
aan de algemene looptrainin-
gen. Ten slotte is er ook een ex-
clusieve ‘G-start to run’ voor
mensenmeteenpsychischebe-
perking.Inschrijvenenmeer in-
formatie op de website van de
Vlaamse Gemeenschapscom-
missie.(SDNB)

ZEMST

Verkeerscel
ziet levenslicht
Voortaanworden alle gemeen-
telijke diensten die betrokken
zijnbijmobiliteitenverkeerge-
groepeerd in een verkeerscel.
Die cel bestaat uit de politie, de
dienst ruimtelijke ordening, de
werkliedendienst, de mobili-
teitsambtenaarendebevoegde
schepenen. Bedoeling van de
samensmelting is op een meer
efficiënteeneenduidigemanier
een advies te kunnen formule-
ren bij mobiliteitskwesties. De
eerste verkeerscel vindt plaats
opmaandag15april.Daarnaast
komtdeverkeerscel iedereeer-
stemaandag van demaand bij-
een. (RDK)

DEZE URGENTE
GEMEENTERAAD
KOST KRAAINEM
3.000 EURO AAN
ZITPENNINGEN
Luk Van Biesen (Open)

Leerlingen vanhet vijfdemiddelbaar
met de zelfgemaakte pizza’s. Foto Galicia


