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STEREO KILLAHWIL JEUGD LATEN DANSEN OP GOEDE DJ’SVOOR ZACHT PRIJSJE

Still Alive keert terug naar ijstijd

SINT-PIETERS-LEEUW

Leeuwse Wielertoeristen
organiseren Smulfestijn

De Leeuwse Wielertoeristen organiseren komend weekend
voor de achtendertigste keer
een eetfestijn.
Het Smulfestijn gaat door op
vrijdag 1 november vanaf 18
uur, op zaterdag 2 november
vanaf 17 uur en op zondag 3 november van 11.30 uur tot 18.30
uur in de Sint-Lutgardiszaal in
de Arthur Quinusstraat in het
gehucht Zuun. Met de opbrengst van het Smulfestijn
wordt de werking van de vereniging verder ondersteund.
(BKH)

ASSE

Concertfotograaf
houdt tentoonstelling

Concertfotograaf Paul Corbeel
organiseert de tentoonstelling
‘FrontStage’.
De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 november tot 15 december in het cultuurcentrum
Oud Gasthuis. Corbeel trok de
voorbije jaren naar tal van festivals en evenementen en verzamelde intussen een indrukwekkende collectie foto’s.
Hij stond op de eerste rij tijdens
optredens van Iggy Pop, Natalia,
Texas, ZZ Top, Kaiser Chiefs,
Triggerfinger en Christoff. (WDS)

Deze ‘bevroren’ geluidsboxen vormen het decor voor de
Ice Edition. Foto Mozkito

ITTERBEEK
Glenn en Mikey De Leener organiseren komende
zaterdag de tweede editie van Still Alive in het
recreatiecentrum van Itterbeek. De broers, die
bekend staan als het dj-duo Stereo Killah, willen
naar eigen zeggen ‘meer bieden dan de gemiddelde chirofuif voor dezelfde prijs’. Hoewel een
kaartje maar 6 euro kost, kan het publiek uit de
bol gaan op muziek van betere dj’s, zoals Dimaro, dj Vega en dj Licious.
DIETER HAUTMAN
De wilde plannen om een reeks
fuiven te organiseren ontstond
vorig jaar al bij Glenn en Mikey De
Leener. Toen lieten ze voor de eerste keer Still Alive doorgaan in de
Jongensschool in Sint-MartensLennik. «Dat was rond de periode

dat de wereld zou vergaan, daarom gaven we de fuif die naam»,
zegt Mikey. Ook toen al stonden
er enkele topdj’s op het programma. «En omdat dat evenement
zo’n succes was, hebben we besloten om er een reeks van te maken», zegt Glenn. Zo gaat dit
weekend de tweede editie van

Mikey en Glenn De Leener (rechts) met twee vrienden die hen helpen bij de organisatie. Foto Mozkito
Still Alive, de ‘Ice Edition’ door.
«We transformeren de feestzaal
in een decor uit de ijstijd», zegt
Mikey.

Ontstaan van de wereld

«Het is de bedoeling om elk jaar
een nieuwe episode uit het ontstaan van de wereld uit te beelden. Zo hebben we nu een djmuur gemaakt uit verschillende
geluidsboxen, die we in het wit
hebben gespoten zodat het lijkt
alsof ze bevroren zijn. Volgend
jaar doen we waarschijnlijk ergens iets met goden, maar dat
staat helemaal nog niet vast.»
Met Still Alive willen de De Leeners de jeugd uit Dilbeek en om-

streken een goedkoop alternatief
bieden voor de betere dancefestivals. «In deze buurt is er niet veel
om uit te gaan, op enkele chirofuiven na», zegt Mikey.

Geen winst

«Groove City is er ook al niet meer,
dus fuiven met echt goeie dj’s heb
je hier niet. Daarom willen wij
met Still Alive vooral goede en bekende dj’s naar Dilbeek lokken»,
klinkt het. Zo komen dj Vega, bekend van Couleur Café, dj Dimaro,
die op Tomorrowland stond, en dj
Licious, die het zelfs tot Tomorrowworld schopte, naar Still Alive
afgezakt. En toch betaalt het publiek maar 6 euro inkom. «Goeie

fuiven hoeven niet duur te zijn»,
zegt Glenn. «Wij willen geen
winst maken. We zitten ook niet
met een grote organisatie die betaald moet worden, maar krijgen
gewoon de hulp van wat vrienden. Wij willen de jongeren van
hier de kans geven om ook eens
een goede dj aan het werk te zien,
zonder dat ze daarvoor tientallen
euro’s moeten betalen. En als het
kan, willen we dat elk jaar blijven
doen», klinkt het.
Uiteraard zal Stereo Killah, de djformatie van Glenn en Mikey, ook
achter de draaitafels kruipen. «Zo
kunnen we ook zeggen dat we
tussen Dimaro en dj Licious hebben gestaan», lachen de broers.

TERNAT

Vrijwilligers breien
of haken gezocht

Cultuurcentrum De Ploter uit
Ternat pakt uit met een niet alledaags project. Er worden veertig vrijwilligers gezocht die bereid zijn te breien of te haken.
Veel ervaring met breien of haken, is geen vereiste.
Om het project te doen lukken,
heeft De Ploter veel wol nodig
die kan hergebruikt worden,
van eender welke kleur, dikte of
lengte.
Op verschillende locaties in de
gemeente zal de wol worden
verzameld.
Voor
meer
informatie:
www.ccdeploter.be. (VDCL/DHB)

MENSEN VAN BIJ ONS
GOOIK

Cyriel en Eliza vieren gouden huwelijksjubileum
Cyriel Van Zeebroeck
(72) en Eliza De Smet
(70) vierden een groot
feest voor hun vijftigste
huwelijksverjaardag in
een zaaltje in Leerbeek.
Zeleerdenelkaarkennen
op de kermis in de zaal bij
LouisvanSophie,werden
verliefd, trouwden en
kregen samen vier dochters:Sonja,Annick,Christa en Els.
Vandaaghebbenzealzeven kleinkinderen.
Cyriel werkte als stukadoor in de bouw en tevensalsveiligheidsagent,
Eliza werkte in enkele fabrieken in Brussel. In de
zomer gaan ze veel op
stap met hun elektrische
fietsen.

VOLLEZELE

Miss en Mister Halloween
TijdensdehalloweenfeesteninVollezele werden de Miss en Mister
Halloween verkozen. De jury
moesteenkeuzemakentussen159
meisjes en 111 jongens. In de categoriekinderenwasMerelStalpaert
(9) de mooiste. Voor de verkiezing

TOLLEMBEEK

van Miss en Mister, boven de 12
jaar, ging de titel naar Chanady
Van der Veken (21) uit DenderleeuwenKjartanGoossens(17)uit
Erembodegem. Chanady en Kjartan wonnen al voor het derde jaar
op rij. Foto Marc Colpaert (MCT)

Foto Marc Colpaert (MCT)

Ouderraad organiseert ‘Herloweentocht’
DeOuderraadvandegemeentelijke basisschool
Herhout organiseerde
haar eerste ‘Herloweentocht’. Een honderdtal
griezelfans
kwamen
daarop af.
Hetwerdeengeanimeerde wandeling voor groot
en klein met op het einde
een spannend verhaal
voor de kinderen, pompoensoep en muziek.
Desfeerwasgoed,alleen
hetgriezelenzelfwasver
tezoeken.Welkondende
kinderen op tal van
plaatsen spelletjes spelen.
Met de opbrengst zullen
loopfietsen voor de kleuterswordenaangekocht.
Foto Marc Colpaert (MCT)

PA

TERNAT
Milieudienst en
brandweer ruimen
lekkend olievat op
De Ternatse milieudienst heeft
in samenwerking met de brandweer de lekkende olievaten aan
de industriezone opgeruimd.
Eind vorige week kreeg milieuambtenaar Jurgen Thiebaut een
telefoontje van een alerte voorbijganger die meldde dat er een
olievat aan het lekken was aan
een laadkade in de industriezone.
De milieuambtenaar ging een
kijkje nemen en vond drie vaten
met vuile olie, waarvan er eentje lekte. De brandweer werd erbij gehaald om de gelekte olie op
te ruimen. De andere vaten en
het sluikstort werd door de gemeentelijke milieudienst zelf
opgeruimd.
Het is nog niet duidelijk wie de
overlast veroorzaakte, maar zowel de milieuambtenaar als de
politie zullen er vaker controleren in de buurt. (DHB)

HALLE
Minnelijke
schikking voor
afgevoerde grond
Het Halse stadsbestuur en aannemer Kembo hebben een
nieuwe minnelijke schikking
getroffen over grond die door
het bedrijf tijdens onderhoudswerken aan de Halse wegen
werd afgevoerd in 2009. Er was
discussie ontstaan over de
grond omdat die volgens Halle
zonder iets te laten weten werd
afgevoerd. Kembo voerde de
grond af, maar schotelde nadien
de rekening voor aan het stadsbestuur.
Uit onderzoek bleek dat beide
partijen fouten hadden gemaakt. Zo had de stad geen
technisch verslag laten opmaken en was er ook geen conformverklaring van de grond
om die af te kunnen voeren. Nadien rees er dan wel twijfel over
de afkomst en de kwaliteit van
de grond die volgens Kembo
werd afgevoerd.
Kembo vroeg 514.442,50 euro
voor de huur van het terrein en
de stapelkosten voor een periode van een jaar. Ook een deel
van de reiniging van de gronden
was er inbegrepen. Het stadsbestuur gaat nu 363.457,50 euro
betalen. Daarin zitten de kosten
van reiniging en stockage voor
negen maanden. Het bedrijf laat
in ruil de andere vordering vallen. (BKH)

STADWIL LEEGSTAANDE KERK OPENSTELLENVOOR MUZIEKVERENIGINGEN

Paterskerk voorlopig niet te koop

HALLE

Het Halse stadsbestuur gaat de Paterskerk
voorlopig niet verkopen. Cultuurschepen Marc
Snoeck (sp.a) wil eerst bekijken of de muziekverenigingen van de stad interesse hebben om
daar hun werking verder uit te bouwen. «De kerk
is uitstekend gelegen, heeft een goede akoestiek
en behoort tot ons erfgoed. Daarom alleen al is
het goed dat we deze piste onderzoeken», zegt
Snoeck.
BART KERCKHOVEN
De Paterskerk in de Volpestraat in
Halle staat al maanden leeg en is
eigendom van de stad. Decennialang hielden de Minderbroeders
Conventuelen, die ernaast woonden, in het klooster hun erediensten. Maar de laatste pater vertrok eind vorig jaar, en het SintGregoriuskoor dat er al even lang
repeteerde, week intussen ook al
uit. In juni kondigde het stadsbestuur nog aan dat de kerk zou verkocht worden in het kader van de
grote besparingen.

Erfgoed

Schepen van Cultuur Marc
Snoeck heeft de algemene vergadering van de cultuurraad nu laten weten dat de verkoop voorlopig niet doorgaat. Die adviesraad
probeert al enkele maanden de
stad op andere gedachten te
brengen. «De raad heeft ons en-

De Paterskerk in de Volpestraat wordt misschien ter beschikking gesteld van muziekverenigingen.

Schepen Marc Snoeck (sp.a).
Foto’s Mozkito

kele goede argumenten gegeven», zegt Snoeck. «Het is juist dat
de Paterskerk in het centrum van
de stad uitstekend gelegen is. Tegelijk behoort het gebouw tot het
erfgoed van Halle en heeft het een
uitstekende akoestiek. Daarom
willen we nu het muziekvereni-

gingsleven samenbrengen voor
overleg. In de stad zijn nog steeds
verschillende fanfares, harmonieën en koren actief. Misschien
zien zij het wel zitten om er hun
intrek te nemen. Ik weet bijvoorbeeld dat enkele verenigingen de
akoestiek in ‘t Vondel niet zo goed
vinden. Het Sint-Gregoriuskoor is
dan weer lovend over de akoestiek in de kerk. We moeten het
dus een kans geven. Maar als de
verenigingen afhaken, vrees ik
wel dat we de kerk zullen verko-

AiméDeslagmulder(71)enIreneDe
Coster(75)uitGalmaardenvierden
hun vijftigste huwelijksverjaardag
in de zaal Alpenroosje in Ninove.
Ze leerden elkaar kennen op een
kermis. Aimé werkte als spoorwegbediende, Irene was naaister.
Tot de geboorte van hun dochter

Foto Marc Colpaert (MCT)

«Eventueel werken we met een
erfpachtovereenkomst, waarbij
de verenigingen instaan voor het
beheer van het gebouw. Dat kan
via een overkoepelende organisatie. Maar er moeten ook praktische problemen opgelost worden. Zo staan de verwarmings- en

Nieuwe loods in gebruik
genomen

Provincie beheert
extra beken
De provincie Vlaams-Brabant
zal ook in Halle het beheer van
enkele extra beken voor haar rekening nemen. Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving worden
verschillende rivieren in een
andere categorie ingedeeld. Het
gaat onder andere om de Ganzeveldbeek, Kleine Beek, Maasdalbeek, Meerbeek, Rilroheidebeek, Ruisseau De Vraimont,
Stasbeek, Steenputbeek en de
Vijverbeek.
In de praktijk betekent dit dat
Vlaams-Brabant voortaan instaat voor het ruimen van de
waterlopen. (BKH)

Dieven drongen dinsdag een
huis binnen langs de Beemd in
Sint-Genesius-Rode. De achterdeur werd geforceerd en de inbrekers stalen juwelen. Bewoners merkten dinsdagavond
omstreeks 19 uur wel een verdachte wagen op. (BKH)

Nancy, dan bleef ze thuis, zoals in
die tijd de gewoonte was. Vandaag
hebben ze twee kleinkinderen: Dorien en Bjorn. Het koppel heeft samen één grote passie, de vinkensport.ZezijndanooklidvandeStatiezangers uit Tollembeek.

Erfpacht

verlichtingsinstallatie nog steeds
in het klooster. Daar moeten dan
aanpassingen gebeuren.»
De kerk zelf zou niet ontwijd
moeten worden, al is daar nog onduidelijkheid over. «De cultuurraad opperde ook het idee om er
bijvoorbeeld huwelijksvieringen
te laten doorgaan. Maar dat moet
natuurlijk ook met de verenigingen besproken worden. Ik hoop
alvast binnen enkele maanden te
weten waar we staan», besluit
Snoeck.

HALLE

DROGENBOS

Aimé en Irene vijftig jaar getrouwd

pen.» Door de moeilijke financiële situatie is het stadsbestuur niet
van plan om geld in de kerk te
pompen.

LIEDEKERKE

HUIZINGEN

Burgemeester Luc Wynant wijst minister Koen Geens de weg in
aanwezigheid van het gemeentebestuur. Foto Mozkito

De gids deelde diploma’s uit aan de jonge vleermuizenjagers. Foto Mozkito

Grootouder- en Kleinkinddag in provinciedomein
Tientallen grootouders en hun
kleinkinderen beleefden gisteren
een leuke namiddag op de het
provinciedomeininHuizingen.De
provincie Vlaams-Brabant organiseerde er opnieuw de jaarlijkse
Grootouder- en Kleinkinddag.
Vorig jaar regende de themadag
nog helemaal uit, maar gisteren

scheendezon,zodatdemeestefamiliesvooreenbuitenactiviteitkozen.
Er was een zoektocht naar dieren
in het bos, er kon geknutseld wordenmetmateriaaluitdenatuuren
een bosfee vertelde verhalen. Ook
het treintje reed door het park en
kinderen konden met oma en opa
op schattentocht of ontdekkings-

tocht. Wie wou kon zelfs op zoek
gaan naar vleermuizen. De gids
van dienst gaf de kinderen alvast
eenhandpopalsvleermuisendeelde ook diploma’s uit aan de jonge
vleermuizenjagers.
Doorlopend konden er ook oude
volksspelengespeeldwordenende
dag werd afgesloten met een
drankje en een hapje. (BKH)

Juwelen gestolen

GALMAARDEN
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TERNAT

Breughelfeest Open Vld

Open Vld Ternat nodigt iedereen uit voor het Breughelfeest.
Dat gaat door op zaterdag 9 november van 11.30 uur tot 21.30
uur en op zondag 10 november
van 11.30 uur tot 19.30 uur. Iedereen is dan welkom in cultureel centrum De Ploter.
(VDCL/DHB)

TOLLEMBEEK

BRUSSEL

VOORPOST GOED GEËVALUEERD
VolgensMinistervanBinnenlandseZakenMilquetisde voorpostin
Tollembeek een goede zaak voor
de streek. Door de lange aanrijtijdenvoordehulpdienstenindegemeenten Herne, Galmaarden en
Bever werd vorig jaar in Tollembeek een nieuwe voorpost van de
Lennikse brandweer geopend.
Open Vld-volksvertegenwoordigerLukVanBiesenvroeg eenevaluatievandevoorpost,dienetéén
jaar geleden werd opgericht.

Daaruit blijkt dat de voorpost
wordt bemand met een dertigtal
vrijwilligersenergeenpermanentie in de kazerne is. De voorpost
beschikt wel over drie gekwalificeerde bevelvoerders, waardoor
het korps altijd kan uitrukken. De
conclusie van de Minister is dat de
voorpostinTollembeekeengoede
zaak voor de regio is. «Vanaf mei
2014 bestaat de mogelijkheid dat
er zes bevelvoerders komen»,
geeft Milquet nog mee. (MCT)

Moslimbeurs lokt 15.000
bezoekers

De tweede editie van de Moslimbeurs in Tour & Taxis in
Brussel heeft ruim 15.000 bezoekers getrokken. Dat hebben
de organisatoren gemeld.
«Ondanks de lage opkomst op
vrijdagavond en zaterdagochtend, is de beurs geëindigd met
een succesvolle opkomst op
zondag en meer dan een verdubbeling hiervan op maandag, vooral dankzij het Allerheiligenverlof», aldus de organisatoren. Ook volgend jaar zal
er een editie van de Moslimbeurs komen. (AMG)
PA

De Liedekerkse werklieden van
de cluster infrastructuur zitten
voortaan samen in de nieuwe
loods aan de rotonde in de Pamelstraat.
De cluster overkoepelt de groendienst, wegenwerken, patrimonium en de gemeenschapswachten, en omvat een dertigtal personen. De diensten zaten vroeger
verspreid in de industriezone Begijnenmeers. Bedoeling is dat de
diensten nu beter kunnen sa-

menwerken.
Eind 2012 werd er gestart met de
bouw van het gebouw. Er hangt
een kostenplaatje van 2,5 miljoen
euro aan vast. De Liedekerkse oppositiepartijen konden zich niet
vinden in de locatie. De gemeente
koos voor die plaats, omdat de
grond al in handen was van het
OCMW. Open Vld-gemeenteraadslid Patrick Asselman noemde de kostprijs in oktober vorig
jaar nog absurd hoog. (TVP)

