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ASSE
Minderjarige
leerling Syntra
betrapt met XTC
De politie van de zone AMOW
(Asse, Merchtem, Opwijk,
Wemmel)voerdegisterochtend
een controle op drugs uit in het
opleidingscentrumSyntraMid-
den-Vlaanderen, indeMollem-
se industriezone.
«Decontrolekwamernadatwe
meldingen kregen over leerlin-
gen die drugs naar school
brachtenenzelfsdealden», zegt
commissaris Daniel Noens. «Er
vond een gerichte actie plaats
bij de laatstejaars, waarbij de
leerlingen gefouilleerd en be-
snuffeld werden door drugs-
honden.Eénminderjarigebleek
in het bezit te zijn van XTC. Hij
werd meteen opgepakt.» Er
volgde ook een huiszoeking bij
de jongeman. «Daar vondenwe
nog een en ander. Hij werd dan
ook terbeschikkinggesteldvan
het jeugdparket.»BijSyntrablij-
ven ze intussen vaag met com-
mentaar. «We kunnen enkel
meegeven dat zo’n controles
steeds op onze vraag volgen»,
klonk het gisteren. Vorig jaar
hield de politie ook al een
drugscontrole inde school.

(TVP)

LONDERZEEL
Oudemanstraat
afgesloten
Een aannemer start vanaf 8
april inopdrachtvanEandismet
herstellingswerken aan het
wegdekvandeOudemanstraat.
Tegelijkertijdwordenookenke-
le verzakte riooldeksels her-
steld. De werken duren tot en
met 12 april. Alle doorgaand
verkeer is onmogelijk voor de
duur van de werkzaamheden.
Het doorgaande verkeer zal
worden omgeleid. Het indu-
strieterrein blijft toegankelijk
via de Technologielaan en ko-
mende uit de richting van de
Meerstraat via de brug over de
A12. (DBS)

KAPELLE-OP-DEN-BOS
Koffiestop bracht
235,32 euro op
Dekoffiestopdie opdonderdag
21 februari opdemarktvanKa-
pelle-op-den-Bos georgani-
seerdwerddoordeledenvande
werkgroep Internationale Sa-
menwerking heeft in totaal
235,32 euro opgeleverd. Een
hele voormiddag langverkoch-
tende ledenwarmedrankenen
vers gebakkenwafels aanvoor-
bijgangers. Het was al de zesde
keer dat de Koffiestop plaats-
vond in Kapelle-op-den-Bos.
Het bedrag werd gestort op de
rekeningvanBroederlijkDelen.

(RDK)

HOEILAART
Zoniënwoud heeft
nieuwe website
Alle informatieoverhetZoniën-
woud is voortaan terug te vin-
den op de website www.zo-
nienwoud.be. Het is een initia-
tief van zowel het Vlaams, het
Waals als het Brussels gewest.
Op de website kan men onder
meer terugvinden hoe het Zo-
niënwoud beheerdwordt, wel-
kedierenenplantener levenen
aan welke activiteiten men in
hetwoudkandeelnemen. (RDK)

NIEUWENRODE
Paasrestaurant
VVZ-Band
Nieuwenrode
DeVVZ-BandvanNieuwenrode
(Kapelle-op-den-Bos) organi-
seert op zondag 31 maart haar
jaarlijkspaasrestaurant inparo-
chiezaal De Mispelaer. De keu-
keniszondagopenvan11.30tot
15 uur. Op het menu staan on-
dermeerossentonginmadeira-
saus en verschillende soorten
steaks. (RDK)

Vijf leerlingenvan5Weten-
schappen-Wiskunde inhetKo-
ninklijkAtheneumvanZaven-
temzijnmomenteel volopbezig
meteenwetenschapsproject.
Datdoenze samenmet leerlin-
genvaneenBulgaarse school.
De jongerengaanopzoeknaar
deverschillen tussensuikerge-
halte inBelgischeenBulgaarse
melk.Het isdeeerstekeerdat
hetatheneumdezesamenwer-
kingaangaat.

FysiekcontactmethunBulgaar-
secollega’shebbendeleerlingen
van5Wetenschappen-Wiskun-
deniet,maarviaeTwinning,een
website waarop ze hun bevin-
dingen kunnen noteren, blijven
zewelmet elkaar in verbinding.
En net dat is belangrijk, want
beide scholen werken aan het-
zelfde project en moeten de re-
sultatenvanhunonderzoekaan
elkaar overmaken. Met het we-

tenschapsproject gaan de scho-
len op zoek naar de verschillen
tussen Belgische en Bulgaarse
melk. «Er wordt vooral naar het
suikergehalte gekeken», zegt
leerkrachtKoenVandendurpel.

Melk
«De voorbije weken hebben de
leerlingen verschillende analy-
ses gemaakt enmomenteel zijn
zehunrapportaanhetuitschrij-
ven. De resultaten van het we-
tenschappelijk onderzoek wer-
denopdewebsitegeplaatst.»
«In de Bulgaarse school hebben
ze hetzelfde gedaan, zodat we
het verschil tussen Belgische en
Bulgaarse melk kunnen onder-
zoeken. Het positieve aan deze
vorm van eTwinning, is dat de
leerlingen in het Engelsmoeten
communiceren met de Bulga-
ren. Daarbij gebruiken ze heel
wat Engelse termen die ze later
ook op de universiteit zullen

ZAVENTEM

De leerlingen vanhetKoninklijkAtheneumwerken aan eenwe-
tenschappelijk onderzoek. Repro Galicia

moeten hanteren.»De samen-
werkingtussenhetatheneumen
de Bulgaarse school is nieuw,

maar het is de bedoeling dat het
project de komende jaren her-
haaldwordt. (RDK)

Leerlingen KAZwerken samenmet Bulgaarse school

TomBossuyt is fier op zijn prestatie. Foto Lukas

LaatstejaarsleerlingTomBossuyt
wint HUB-taalwedstrijd Duits

TomBossuyt, leerling inhet laat-
ste jaaraanhetAtheneumVil-
voorde,wonvorigeweekde taal-
wedstrijdvoorDuitsvandeHo-
geschool-UniversiteitBrussel
(HUB).DeHUBtrakteerthem
dezezomeropeentaalstageaan
deUniversiteit van Jena.

In totaal namen 280 Vlaamse
scholierendeel aandeHUB-taal-
wedstrijd. Tom Bossuyt toonde
zich de sterkste van alle deelne-
mers die zich voor de wedstrijd
Duitshadden ingeschreven.

Opiniestuk
De wedstrijd bestond uit twee
rondes. Indeeerste rondekregen
de deelnemers een reeks meer-
keuzevragenvoorgeschoteldover
spelling en grammatica. Daarna
volgdeeenlees-enluisterteksten
tot slot schreven ze een opinie-
stuk. De tien leerlingen die per
taalhetbeste scoorden,mochten
naarde tweederonde. Indie ron-
de gaven ze aan een publiek en
eenjuryeenslideshow-presenta-
tie. Meteen daarna werden de

VILVOORDE

Zuid-Amerikaans eetfestijn Chili-fiet
steunt goed doel op Kaapverdië

In het Parochiaal Ontmoetings-
centrum (POC) wordt nu zater-
dag al voor de 12de keer het
Zuid-AmerikaanseetfestijnChi-
li-fiet gehouden. Zoals elk jaar
gaatdeopbrengstnaarhetgoede
doel.
«Sinds vorige editie hebben we
eennieuwprojectgevondendat
onze steun kan gebruiken: de
«Boa Vista O Mundo Foundati-
on», legtSvenVanLaeruit.«Dit is
een kleinschalig, project dat de-
gelijkeonderwijsmogelijkheden
opheteilandBoaVista(Kaapver-
dië) inricht.»Naastdeparadijse-
lijkestrandenenuitgebreideve-
getatie is er namelijk ook een
minder mooie kant aan het ei-
land: de sloppenwijken (Barac-

ca’s) nabij de hoofdstad Sal Rei
met de bijhorende vicieuze cir-
kel van armoede. Dit jaar wil de
vzwhet project uitbreiden door
ookjongemoedersdekanstege-
ven een ambacht (bijvoorbeeld
kledij maken) aan te leren. Zo
kunnendezevrouwenmeewer-
ken aan een betere toekomst
voor hun gezin. Wie graag zijn
steentjewilbijdragenenboven-
dienwilgenietenvaneen lekke-
re Zuid-Amerikaanse maaltijd
vergezeld van lekkere cocktails
kanterechtopzaterdag30maart
van 17 tot 23 uur in het POC in
Humbeek. Een vrijblijvende bij-
drage kan eveneensworden ge-
stort op rekeningnummer 035-
5061756-46. (DBS)

HUMBEEK

Diensten gesloten

Het zwembad is op zondag 31
maart(Pasen)gesloten.Oppaas-
maandagzijnallegemeentelijke
diensten, waaronder de biblio-

theken van Londerzeel en Mal-
deren gesloten. Op paasmaan-
dag is het zwembad wel open.
(DBS)

LONDERZEEL

GRIMBERGEN
Wordt Grimbergen
de slimste
gemeente?
Grimbergen dingt komende
maandag 1 april om 22.05 uur
meenaardetitelvan ‘SlimsteGe-
meente’ inhetgelijknamige tele-
visieprogramma.
Wouter Van Linden (41) en Lies-
beth de Schouwer (42) vertegen-
woordigen Grimbergen, samen
met hun burgemeester Marleen
Mertens. (DBS)

IN SPORTHAL KOMEN EXTRA KLASLOKALENVOOR OVERVOLLE SCHOOL

Judo Mansio moet verhuizen na 42 jaar

MEISE

DIMITRI BERLANGER

Degrotetoeloopvannieuweleer-
lingen maakt dat gemeente-
school De Leertuin op zoekmoet
naar nieuw onderdak voor haar
leerlingen. JudoclubMansioishet
kind vande rekening endat is al-
lesbehalve naar de zin van Jozef
Aerts, al jaar en dag dé drijvende
kracht.
«Mansio bestaat al meer dan 42
jaar. Wij hebben hier een van de
mooiste judozalen van België en
zijn ook bij de tien grootste clubs
vanhetland.Uiteraardzijnweerg
ontgoocheld dat we plaats moe-
ten maken voor de uitbouw van
de school. Het is tegen mijn zin
dat we zouden moeten verhui-

zen. Ikwasveel liever inMeisege-
bleven.»
Vier jaar geleden was er een ge-
lijkaardig probleem, ook toen
werd de judoclub bedreigd door
deuitbreidingvandeschool.

Tijdelijke oplossing
«Gelukkighaddenwedetoenma-
ligeburgemeesterMarcelBelgra-
do die gekozen heeft voor twee
containersteplaatsenopdespel-
plaatsvandeschool.Nuzullenwe
dus wel moeten verhuizen. De
optieszijndeSportschuurinWol-
vertem of een zaal in de nieuwe
turnhal. Ook de oude ‘gym- en
danszaal’ indeStationsstraatzou
eventueel nog een tijdelijke op-
lossing kunnen zijn. Ik hoop dat

we kunnen blijven bestaan met
een oefenzaal die minstens even
groot en toegankelijk is als onze
huidigeaccommodatie.»
«We zitten tussen twee vuren»,
reageert burgemeester Jos Em-
merechts (CD&V).«Uiteraardzijn
wede judoclub genegenmaar de
gemeenteschool De Leertuin
blijft nu eenmaal groeien. We

moeten uitbreidenmet zeker 3 à
5klassen.Dejudozaalbiedtalvast
eenmakkelijkeoplossing.Zonder
veel kosten kunnenwe daar drie
klassen creëren gewoon door
wanden te plaatsen. De judoclub
zit daar al 43 jaar. We begrijpen
datverhuizendannietevident is.
Maar ik benadruk dat zij niet op
straat gezet worden. In de Sport-

schuur inWolvertemkunnenwe
ookeenjudozaalmakenenookin
de turnhal die nog in aanbouw is
kunnenwe een ruimte voorzien.
We zullen met hen die plaatsen
ooknoggaanbekijkenvoorereen
beslissing genomen wordt. Be-
doeling is wel dat de Leertuin
vanaf 1 september over de extra
klassenkanbeschikken.»

JozefAerts vanJudoMansiomet enkele jonge leden in de judozaal. Foto Lukas

JudoclubMansiomoet na 42 jaar weg uit de
sporthal vanMeise. Drijvende kracht Jozef
Aerts had nochtans jarenlang geijverd voor de
aangepaste judozaal. «Een van demooiste van
België», vindt hij. Nu zal die echter worden inge-
nomen door basisschool De Leertuin. Die kampt
namelijkmet een groot plaatsgebrek. Mansio is
sinds de opening van de judozaal steeds blijven
groeien. Met een gemiddelde ledenaantal van
150 leden hoort zij bij demeest bloeiende van
het land.

winnaarsbekendgemaakt.Wiet-
se Coolen, leerkracht Duits van
Tom, was blij de eerste prijs van
zijn leerling: «Tom heeft zichzelf
overtroffen.Deconcurrentiewas

sterkmaar de jury gaf aan dat de
inhoudenwetenschappelijkeon-
derbouwing van zijn presentatie
dedoorslaggegevenhebben.»

(DBS)

DILBEEK
Dameshorlogegestolen

IndeBeeldhouwkunstlaanbrakeen

dief woensdag een geparkeerde

wagenopen.

De dader doorzocht het interieur

vandewagenenvonddaareenda-

meshorloge.

Van de inbreker of zijn buit is voor-

lopiggeenspoor. (TVP)
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Drankverslaafde vertegenwoordiger

krijgt alcoholslot opgelegd

DeLeuvensepolitierechterKath-
leenStinckensheeftvoordealler-
eerste keer in haar carrière een
beklaagdeveroordeeldtoteenal-
coholslot indewagen.
«Een primeur. En ook één van de
eerste alcoholsloten die effectief
uitgevoerd kunnen worden
dankzij de nieuwe omkadering»,
aldus de politierechter. De be-
denkelijke eer isweggelegd voor
een50-jarigevertegenwoordiger
uit Tervuren met een drankpro-
bleem.Demangingeind2012na-

dat hij onder invloed achter het
stuur was betrapt in therapie in
Halle en nadien ook in Korten-
berg. Dat stemde de politierech-
ter gunstig aangezien de man
hard werkt om zijn drankpro-
bleem aan te pakken. In die zin
konderechtbankdevraagvande
verdediging volgen om de be-
klaagde niet nog dieper in de
grond teduwen.
«Een alcoholslot is de oplossing.
Dat kost wel 1.700 euro voor de
aankoopende installatie. Endan

zijnernogdekostenvoorhetop-
volgingsprogramma,zoweltech-
nisch als psychologisch.» De be-
klaagdemagnueen jaar langen-
kel met wagens rijden die voor-
zienzijnvaneenalcoholslot.Ver-
der kreeg de vertegenwoordiger
ooknogeenboetevan2.400euro
met uitstel. Tot slot legde de
rechtbank een rijverbodvandrie
maanden op, waarvan twee met
uitstel.Hijmoetookslageninme-
dische en psychologische proe-
ven. (BMK)

TERVUREN

INWONERS BETREUREN BESLISSING BNP PARIBAS FORTIS OM BANKTOETE DOEN

Laatste bankkantoor sluit de deuren

MELSBROEK

ROBBY DIERICKX

Dekomendedrie jaarwilBNPPa-
ribas Fortis één op de zes bank-
kantoren sluiten in ons land. In
onze regio gaat het om filialen in
Strombeek-Bever (Grimbergen),
Wezembeek-Oppem en Mels-
broek (Steenokkerzeel). Voor die
laatste gemeente betekent dat
meteen dat het laatste bankkan-
toor vertrekt. «Veel informatie
hebbenwenognietgekregen,we
wetenalleendathetkantoorvoor
heteindevandit jaardichtmoet»,
zegt één van de filiaalhouders.
Waar hij en zijn collega nadien
naartoe moeten, weet de man
nogniet.BNPParibasFortiswilde
werknemers van de getroffen fi-
lialen overbrengen naar grotere
kantoren of opleiden voor nieu-
we functies.

Mindermobiel

Hetnieuwsoverdenakendeslui-
ting slaat bij heel wat klanten in
als eenbom. «Wehebben al geen
beenhouwer en geen bakker
meer en nu nemen ze ook nog

onzebankaf», aldusMikeHader-
mann. «Op deze manier is Mels-
broek ten dode opgeschreven. Ik
kan zelf nog met de wagen naar
een bankkantoor in Steenokker-
zeel, Machelen of Vilvoorde rij-
den, maar voor minder mobiele
mensenisdezesluitingeengroot
drama.»
Eén van die minder mobielen is
de 79-jarige Cécile Philippo.
Wanneer we haar vertellen dat
het bankkantoor haar laatste
maandeningaat,valtzehelemaal
uit de lucht. «Waar moet ik nu
naartoe?Ikkomhierzekeralvijf-
tien jaar ommijn pensioen op te
halen.Eenwagenhebiknietente
voet naar het filiaal in Steenok-
kerzeel,datopvierkilometervan
hier ligt, is ookgeenoptie. Eerder

deze week vernam ik dat op ter-
mijn 150 kantoren de deuren
moeten sluiten, maar ik dacht
nooit dat ookMelsbroek één van
de getroffen filialen was. Hier
komt zo veel volk omdat er geen
andere bank is. Ik begrijp de be-
slissingvanBNPParibasFortisom
ditkantoor te sluitenechtniet.»
OokWillyGoovaerts,diezelfder-
tig jaarbijdeASLK(devoorganger
van BNP Paribas Fortis, red.)
werkte, begrijptniet dathet kan-
toor inMelsbroekmoet verdwij-
nen. «Eenpaarmaandengeleden
bracht ik al mijn bankzaken nog

overvanhetkantoorvanVilvoor-
de naar hier. Dat is nu allemaal
voor niets geweest. Met oudere
mensenhoudenzeblijkbaargeen
rekeningmeer.»
«Toen ik 35 jaar geleden inMels-
broek kwam wonen, waren hier

minstenszesbanken»,weetFran-
cis De Baerdemaeker. «Dat het
laatste kantoor binnenkortmoet
sluiten, is eenschande.»

Uitstekende service

«Ikoverweegopzoektegaannaar
een andere bank», klinkt het tot
slotbijRitaDeCock. «Deenigere-
den waarvoor we onze bankza-
ken hier nog regelden, was om-
wille van de uitstekende service.
Erg voor het personeel dat dit nu
moet gebeuren, want zij hebben
ditnietverdiend», besluitRitaDe
Cock.

FrancisDeBaerdemaeker voor het bankkantoor in deKerkstraat inMelsbroek. Foto Galicia

Nog voor het einde van het jaar gaat het bank-

kantoor van BNPParibas Fortis in de Kerkstraat

inMelsbroek dicht wegens besparingen. Daar-

mee verdwijntmeteen de laatste bank uit de

deelgemeente van Steenokkerzeel. Geen goed

nieuws voor de inwoners vanMelsbroek. «BNP

denkt gewoonweg niet aan de oudere generatie»,

klinkt het.

TERVUREN

Mario Van Rossum

nieuwe voorzitter

Toerisme Dijleland

DevzwToerismeDijleland

heeft eennieuwevoorzitter.

BegindezeweekkreegMario

VanRossum, schepen inTervu-

ren,die functie toebedeeld.

Vzw Toerisme Dijleland is een
samenwerkingsverbandtussen
16 gemeenten gelegen tussen
Brussel,Leuven,Waals-Brabant
en de provincie Antwerpen en
omvat die gemeenten waar de
Dijle door loopt of waarvan het
afwateringsgebied erin uit-
mondt. Het is de bedoeling van
de vzw om de streek aan te ra-
den bij toeristen door onder
meer het Zoniënwoud en het
Afrikamuseumindeschijnwer-
perstezetten.«DejaarlijkseDij-
lelanddagblijftdebelangrijkste
activiteit, maar daarnaast wil-
len we toeristische streekbro-
chures ontwikkelen», zegt de
nieuwe voorzitter. «Ook staat
hetorganiserenvangeleidebe-
zoeken en toeristische verken-
ningenophetprogramma.»
De vzwToerismeDijleland om-
vat de gemeenten Bertem,
Boortmeerbeek, Haacht, He-
rent, Hoeilaart, Huldenberg,
Kampenhout,Keerbergen,Kor-
tenberg, Oud-Heverlee, Overij-
se,Steenokkerzeel,Tervurenen
Zaventem. (RDK)

WEZEMBEEK-OPPEM

Vuilnisbak in brand

De brandweer van Zaventem
reedwoensdag om iets voor 13
uur uit naar de Astridlaan in
Wezembeek-Oppen voor een
brandje in een vuilnisbak. Het
vuur was al gedoofd toen de
brandweer terplaatsekwam.

(ABH)

JoostVanfleteren toont de schade aan

het balkon vanhet oude gemeentehuis. Foto Lukas

OPEN-fractie wijst meerderheid
op verval gemeentelijke gebouwen

VolgensdeOPEN-fractiedoetde
Franstaligemeerderheidonvol-
doende om de gemeentelijke
gebouwen in ere te houden.
«Onder meer het in verval ge-
raaktebalkonvandeingangvan
het OCMW-gebouw is daar een
voorbeeld van», zegt raadslid
JoostVanfleteren.Enkeleweken
geleden kwamen er zelfs brok-
stukken steen naar beneden en
werddeplekafgezetmetnadar-

KRAAINEM

hekken en wit-rood lint. Daar-
naast is er ook de zeer slechte
staatvandemuuraandeparking
achterhetgemeentehuis.Deher-
stelling blijft maar uit. Vroeg of
laat stort deze muur in en valt
dezeophetvoetpad.Hopelijkzijn
er dan geen voetgangers of spe-
lendekinderenindebuurt.»Van-
fleterenhaaltooknoghetVredes-
monument ter ere van de oor-
logsslachtoffers aan. «Ook hier

zijngrotebrokkenbepleistering
losgekomen.»
De schepen van Patrimonium
Olivier Joris erkende de proble-
men. Hij liet verstaan dat de
werken«bijhoogdringendheid»
zullen gebeuren in 2014 als het
meerjarenplan is uitgewerkt.
OPEN-fractieleiderLukVanBie-
senkaartteookdezwaretekort-
komingenaandeelektrischein-
stallaties,deverwarmingenhet
sanitair aan die werd vastge-
steld in de Vlaamse Jeugdclub
‘DeVilla’.DeschepenvanOpen-
bare Werken antwoordde dat
een budget van 65.000 euro is
voorzien en er een samenwer-
kingmet Eandis op stapel staat
voor een nieuwe stookinstalla-
tie. De gunning zal gebeuren in
september van dit jaarmaar de
werken zullen pas kunnen uit-
gevoerdworden inmei2014.
Devernieuwingvandecentrale
verwarming inhetNederlands-
talig ontmoetingscentrum
Cammeland is dan weer voor-
zienvooraugustus.Hierdoorzal
het minstens één maand zijn
deurenmoetensluiten. (DBS)

GEEN
BEENHOUWER,
GEEN BAKKER EN
NU OOK GEEN
BANK MEER
Mike Hadermann

35 JAAR GELEDEN
WAREN ER HIER
MINSTENS 6
BANKEN
Francis
De Baerdemaeker


