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MENSEN VAN BIJ ONS

VOLLEZELE

Miss en Mister Halloween
TijdensdehalloweenfeesteninVol-
lezele werden de Miss en Mister
Halloween verkozen. De jury
moesteenkeuzemakentussen159
meisjes en 111 jongens. In de cate-
goriekinderenwasMerelStalpaert
(9)demooiste.Voordeverkiezing

van Miss en Mister, boven de 12
jaar, ging de titel naar Chanady
Van der Veken (21) uit Dender-
leeuwenKjartanGoossens(17)uit
Erembodegem. Chanady en Kjar-
tanwonnen al voor het derde jaar
oprij. Foto Marc Colpaert (MCT)

GALMAARDEN

Aimé en Irene vijftig jaar getrouwd
AiméDeslagmulder(71)enIreneDe
Coster(75)uitGalmaardenvierden
hun vijftigste huwelijksverjaardag
indezaalAlpenroosje inNinove.
Ze leerden elkaar kennen op een
kermis.Aiméwerktealsspoorweg-
bediende, Irenewasnaaister.
Tot de geboorte van hun dochter

Nancy, dan bleef ze thuis, zoals in
die tijddegewoontewas.Vandaag
hebben ze twee kleinkinderen: Do-
rien en Bjorn. Het koppel heeft sa-
men één grote passie, de vinken-
sport.ZezijndanooklidvandeSta-
tiezangersuitTollembeek.

Foto Marc Colpaert (MCT)

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
opdekermis indezaalbij
LouisvanSophie,werden
verliefd, trouwden en
kregen samen vier doch-
ters:Sonja,Annick,Chris-
taenEls.
Vandaaghebbenzealze-
venkleinkinderen.
Cyriel werkte als stuka-
door in de bouw en te-
vensalsveiligheidsagent,
Elizawerkte in enkele fa-
brieken in Brussel. In de
zomer gaan ze veel op
stapmet hun elektrische
fietsen.

Foto Marc Colpaert (MCT)

TOLLEMBEEK Ouderraad organiseert ‘Herloweentocht’
DeOuderraadvandege-
meentelijke basisschool
Herhout organiseerde
haar eerste ‘Herloween-
tocht’. Een honderdtal
griezelfans kwamen
daaropaf.
Hetwerdeengeanimeer-
dewandeling voor groot
enkleinmetopheteinde
een spannend verhaal
voor de kinderen, pom-
poensoepenmuziek.
Desfeerwasgoed,alleen
hetgriezelenzelfwasver
tezoeken.Welkondende
kinderen op tal van
plaatsen spelletjes spe-
len.
Met de opbrengst zullen
loopfietsenvoordekleu-
terswordenaangekocht.

Foto Marc Colpaert (MCT)

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

Still Alive keert terug naar ijstijd

ITTERBEEK

Glenn enMikey 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 gemid-
delde chirofuif voor dezelfde prijs’. Hoewel een
kaartjemaar 6 euro kost, kan het publiek uit de
bol gaan opmuziek van betere dj’s, zoals Dima-
ro, dj Vega en dj Licious.

DIETER HAUTMAN

De wilde plannen om een reeks
fuiven te organiseren ontstond
vorigjaaralbijGlennenMikeyDe
Leener.Toenlietenzevoordeeer-
ste keer Still Alivedoorgaan inde
Jongensschool in Sint-Martens-
Lennik. «Datwasronddeperiode

dat dewereld zou vergaan, daar-
om gaven we de fuif die naam»,
zegt Mikey. Ook toen al stonden
erenkeletopdj’sophetprogram-
ma. «En omdat dat evenement
zo’n succes was, hebben we be-
slotenomereenreeksvantema-
ken», zegt Glenn. Zo gaat dit
weekend de tweede editie van

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 ont-
staan van de wereld uit te beel-
den. Zo hebben we nu een dj-
muur gemaakt uit verschillende
geluidsboxen, die we in het wit
hebben gespoten zodat het lijkt
alsof ze bevroren zijn. Volgend
jaar doen we waarschijnlijk er-
gens iets met goden, maar dat
staathelemaalnogniet vast.»
Met Still Alive willen de De Lee-
ners de jeugd uit Dilbeek en om-

strekeneengoedkoopalternatief
bieden voor de betere dancefes-
tivals.«Indezebuurt isernietveel
om uit te gaan, op enkele chiro-
fuivenna», zegtMikey.

Geenwinst
«GrooveCityiserookalnietmeer,
dusfuivenmetechtgoeiedj’sheb
je hier niet. Daarom willen wij
metStillAlivevooralgoedeenbe-
kende dj’s naar Dilbeek lokken»,
klinkt het. Zo komendj Vega, be-
kendvanCouleurCafé,djDimaro,
dieopTomorrowlandstond,endj
Licious, die het zelfs tot Tomor-
rowworldschopte,naarStillAlive
afgezakt. En toch betaalt het pu-
bliek maar 6 euro inkom. «Goeie

fuiven hoeven niet duur te zijn»,
zegt Glenn. «Wij willen geen
winstmaken.We zitten ook niet
met eengroteorganisatiediebe-
taaldmoetworden,maarkrijgen
gewoon de hulp van wat vrien-
den. Wij willen de jongeren van
hier de kans geven om ook eens
eengoededjaanhetwerktezien,
zonderdatzedaarvoortientallen
euro’smoetenbetalen. Enalshet
kan,willenwedatelk jaarblijven
doen», klinkthet.
Uiteraard zal StereoKillah, dedj-
formatievanGlennenMikey,ook
achterdedraaitafelskruipen.«Zo
kunnen we ook zeggen dat we
tussenDimaro endj Licious heb-
bengestaan», lachendebroers.

Mikey enGlennDeLeener (rechts)met twee vrienden die hen helpen bij de organisatie. Foto Mozkito

Deze ‘bevroren’ geluidsboxen vormenhet decor voor de
IceEdition. Foto Mozkito

SINT-PIETERS-LEEUW
LeeuwseWielertoeristen
organiserenSmulfestijn
DeLeeuwseWielertoeristenor-
ganiseren komend weekend
voor de achtendertigste keer
eeneetfestijn.
Het Smulfestijn gaat door op
vrijdag 1 november vanaf 18
uur, op zaterdag 2 november
vanaf 17uurenopzondag3no-
vember van 11.30 uur tot 18.30
uur in de Sint-Lutgardiszaal in
de Arthur Quinusstraat in het
gehucht Zuun. Met de op-
brengst van het Smulfestijn
wordtdewerkingvandevereni-
gingverderondersteund.

(BKH)

ASSE
Concertfotograaf
houdttentoonstelling
Concertfotograaf Paul Corbeel
organiseert de tentoonstelling
‘FrontStage’.
De tentoonstelling is te bezich-
tigenvan7november tot 15de-
cember in het cultuurcentrum
Oud Gasthuis. Corbeel trok de
voorbije jarennaar talvan festi-
vals en evenementen en verza-
meldeintusseneenindrukwek-
kendecollectie foto’s.
Hij stond opde eerste rij tijdens
optredensvanIggyPop,Natalia,
Texas, ZZ Top, Kaiser Chiefs,
TriggerfingerenChristoff. (WDS)

TERNAT
Vrijwilligersbreien
ofhakengezocht
Cultuurcentrum De Ploter uit
Ternat pakt uit met een niet al-
ledaagsproject.Erwordenveer-
tig vrijwilligers gezocht die be-
reid zijn te breien of te haken.
Veel ervaringmet breien of ha-
ken, is geenvereiste.
Om het project te doen lukken,
heeft De Ploter veel wol nodig
die kan hergebruikt worden,
vaneenderwelkekleur,dikteof
lengte.
Op verschillende locaties in de
gemeente zal de wol worden
verzameld.
Voor meer informatie:
www.ccdeploter.be. (VDCL/DHB)
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Degids deelde diploma’s uit aan de jonge vleermuizenjagers. Foto Mozkito

Tientallen grootouders en hun
kleinkinderenbeleefdengisteren
een leuke namiddag op de het
provinciedomeininHuizingen.De
provincie Vlaams-Brabant orga-
niseerde er opnieuwde jaarlijkse
Grootouder-enKleinkinddag.

Vorig jaar regende de themadag
nog helemaal uit, maar gisteren

scheendezon,zodatdemeestefa-
miliesvooreenbuitenactiviteitko-
zen.
Er was een zoektocht naar dieren
in het bos, er kon geknutseldwor-
denmetmateriaaluitdenatuuren
eenbosfeeverteldeverhalen.Ook
het treintje reed door het park en
kinderen kondenmet 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
eenhandpopalsvleermuisendeel-
de ook diploma’s uit aan de jonge
vleermuizenjagers.
Doorlopend konden er ook oude
volksspelengespeeldwordenende
dag werd afgesloten met een
drankjeeneenhapje. (BKH)

HUIZINGEN

Grootouder- en Kleinkinddag in provinciedomein

Nieuwe loods in gebruik
genomen

De Liedekerkse werklieden van
de cluster infrastructuur zitten
voortaan samen in de nieuwe
loodsaanderotondeindePamel-
straat.
De cluster overkoepelt de groen-
dienst, wegenwerken, patrimo-
niumendegemeenschapswach-
ten, en omvat een dertigtal per-
sonen.Dedienstenzatenvroeger
verspreid indeindustriezoneBe-
gijnenmeers. Bedoeling is dat de
diensten nu beter kunnen sa-

menwerken.
Eind 2012werd er gestartmet de
bouw van het gebouw. Er hangt
eenkostenplaatjevan2,5miljoen
euroaanvast.DeLiedekerkseop-
positiepartijen konden zich niet
vindenindelocatie.Degemeente
koos voor die plaats, omdat de
grond al in handen was van het
OCMW. Open Vld-gemeente-
raadslidPatrickAsselmannoem-
de de kostprijs in oktober vorig
jaarnog absurdhoog. (TVP)

LIEDEKERKE

Burgemeester LucWynantwijstministerKoenGeens deweg in
aanwezigheid vanhet gemeentebestuur. Foto Mozkito

VOORPOST GOED GEËVALUEERD
VolgensMinistervanBinnenland-
seZakenMilquet isdevoorpost in
Tollembeek een goede zaak voor
de streek.Doorde langeaanrijtij-
denvoordehulpdienstenindege-
meenten Herne, Galmaarden en
Bever werd vorig jaar in Tollem-
beek een nieuwe voorpost van de
Lennikse brandweer geopend.
Open Vld-volksvertegenwoordi-
gerLukVanBiesenvroegeeneva-
luatievandevoorpost,dienetéén
jaargeledenwerdopgericht.

Daaruit blijkt dat de voorpost
wordt bemandmet een dertigtal
vrijwilligersenergeenpermanen-
tie in de kazerne is. De voorpost
beschikt wel over drie gekwalifi-
ceerde bevelvoerders, waardoor
het korps altijd kan uitrukken. De
conclusievandeMinister isdatde
voorpostinTollembeekeengoede
zaak voor de regio is. «Vanafmei
2014bestaatdemogelijkheiddat
er zes bevelvoerders komen»,
geeftMilquetnogmee. (MCT)

TOLLEMBEEK BRUSSEL
Moslimbeurs lokt15.000
bezoekers
De tweede editie van de Mos-
limbeurs in Tour & Taxis in
Brussel heeft ruim 15.000 be-
zoekersgetrokken.Dathebben
deorganisatorengemeld.
«Ondanks de lage opkomst op
vrijdagavond en zaterdagoch-
tend, isdebeursgeëindigdmet
een succesvolle opkomst op
zondag en meer dan een ver-
dubbeling hiervan op maan-
dag, vooral dankzij het Aller-
heiligenverlof», aldus de orga-
nisatoren.Ookvolgendjaarzal
er een editie van de Moslim-
beurskomen. (AMG)

Paterskerk voorlopig niet te koop
HALLE

Het Halse stadsbestuur gaat de Paterskerk
voorlopig niet verkopen. CultuurschepenMarc
Snoeck (sp.a) wil eerst bekijken of demuziek-
verenigingen van de stad interesse hebben om
daar hunwerking 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

DePaterskerkindeVolpestraat in
Halle staat al maanden leeg en is
eigendomvandestad.Decennia-
lang hielden de Minderbroeders
Conventuelen,dieernaastwoon-
den, in het klooster hun eredien-
sten. Maar de laatste pater ver-
trok eind vorig jaar, en het Sint-
Gregoriuskoordat eral even lang
repeteerde,week intussenook al
uit. In juni kondigdehet stadsbe-
stuurnogaandatdekerkzouver-
kochtworden inhetkadervande
grotebesparingen.

Erfgoed
Schepen van Cultuur Marc
Snoeckheeftdealgemeneverga-
dering van de cultuurraad nu la-
tenwetendatdeverkoopvoorlo-
pig niet doorgaat. Die adviesraad
probeert al enkele maanden de
stad op andere gedachten te
brengen. «De raad heeft ons en-

gingsleven samenbrengen voor
overleg. Inde stadzijnnogsteeds
verschillende fanfares, harmo-
nieën en koren actief. Misschien
zien zij het wel zitten om er hun
intrek te nemen. Ikweet bijvoor-
beelddatenkeleverenigingende
akoestiekin ‘tVondelnietzogoed
vinden.HetSint-Gregoriuskooris
dan weer lovend over de akoes-
tiek in de kerk. We moeten het
dus een kans geven. Maar als de
verenigingen afhaken, vrees ik
wel dat we de kerk zullen verko-

pen.»Doordemoeilijke financië-
lesituatie ishetstadsbestuurniet
van plan om geld in de kerk te
pompen.

Erfpacht
«Eventueel werken we met een
erfpachtovereenkomst, waarbij
de verenigingen instaanvoorhet
beheer van het gebouw. Dat kan
viaeenoverkoepelendeorganisa-
tie. Maar er moeten ook prakti-
sche problemen opgelost wor-
den.Zostaandeverwarmings-en

verlichtingsinstallatienogsteeds
in het klooster. Daarmoeten dan
aanpassingengebeuren.»
De kerk zelf zou niet ontwijd
moetenworden,al isdaarnogon-
duidelijkheid over. «De cultuur-
raad opperde ook het idee om er
bijvoorbeeldhuwelijksvieringen
te latendoorgaan.Maardatmoet
natuurlijk ookmet de verenigin-
gen besproken worden. Ik hoop
alvastbinnenenkelemaandente
weten waar we staan», besluit
Snoeck.

DePaterskerk in deVolpestraatwordtmisschien ter beschikking gesteld vanmuziekverenigingen.

STADWIL LEEGSTAANDE KERK OPENSTELLENVOOR MUZIEKVERENIGINGEN

SchepenMarcSnoeck (sp.a).
Foto’s Mozkito

kele goede argumenten gege-
ven», zegtSnoeck.«Hetis juistdat
dePaterskerk inhet centrumvan
de stad uitstekend gelegen is. Te-
gelijkbehoorthetgebouwtothet
erfgoedvanHalleenheeftheteen
uitstekende akoestiek. Daarom
willen we nu het muziekvereni-

TERNAT

Milieudienst en
brandweer ruimen
lekkend olievat op
De Ternatse milieudienst heeft
insamenwerkingmetdebrand-
weerde lekkendeolievatenaan
de industriezone opgeruimd.
Eind vorigeweek kreegmilieu-
ambtenaar JurgenThiebauteen
telefoontjevaneenalertevoor-
bijgangerdiemelddedat er een
olievat aan het lekken was aan
een laadkade inde industriezo-
ne.
De milieuambtenaar ging een
kijkjenemenenvonddrievaten
met vuile olie, waarvan er een-
tje lekte.Debrandweerwerder-
bijgehaaldomdegelekteolieop
te ruimen. De andere vaten en
het sluikstort werd door de ge-
meentelijke milieudienst zelf
opgeruimd.
Het is nog niet duidelijk wie de
overlastveroorzaakte,maarzo-
wel de milieuambtenaar als de
politiezullenervakercontrole-
ren indebuurt. (DHB)

HALLE

Minnelijke
schikking voor
afgevoerde grond
Het Halse stadsbestuur en aan-
nemer Kembo hebben een
nieuwe minnelijke schikking
getroffen over grond die door
hetbedrijf tijdensonderhouds-
werken aan de Halse wegen
werd afgevoerd in 2009. Erwas
discussie ontstaan over de
grond omdat die volgens Halle
zonder iets te latenwetenwerd
afgevoerd. Kembo voerde de
grondaf,maarschoteldenadien
de rekening voor aanhet stads-
bestuur.
Uit onderzoek bleek dat beide
partijen fouten hadden ge-
maakt. Zo had de stad geen
technisch verslag laten opma-
ken en was er ook geen con-
formverklaring van de grond
omdieaf tekunnenvoeren.Na-
dienreeserdanwel twijfelover
de afkomst en de kwaliteit van
de grond die volgens Kembo
werdafgevoerd.
Kembo vroeg 514.442,50 euro
voor de huur van het terrein en
destapelkostenvooreenperio-
de van een jaar. Ook een deel
vandereinigingvandegronden
waser inbegrepen.Hetstadsbe-
stuur gaat nu 363.457,50 euro
betalen.Daarinzittendekosten
van reiniging en stockage voor
negenmaanden.Hetbedrijf laat
in ruil de andere vordering val-
len. (BKH)

HALLE

Provincie beheert
extra beken
De provincie Vlaams-Brabant
zal ook in Halle het beheer van
enkeleextrabekenvoorhaarre-
keningnemen.Volgensdenieu-
weVlaamsewetgevingworden
verschillende rivieren in een
anderecategorie ingedeeld.Het
gaat onder andere om de Gan-
zeveldbeek,KleineBeek,Maas-
dalbeek,Meerbeek,Rilroheide-
beek, Ruisseau De Vraimont,
Stasbeek, Steenputbeek en de
Vijverbeek.
In de praktijk betekent dit dat
Vlaams-Brabant voortaan in-
staat voor het ruimen van de
waterlopen. (BKH)

DROGENBOS
Juwelengestolen
Dieven drongen dinsdag een
huis binnen langs de Beemd in
Sint-Genesius-Rode.Deachter-
deur werd geforceerd en de in-
brekers stalen juwelen. Bewo-
ners merkten dinsdagavond
omstreeks 19 uur wel een ver-
dachtewagenop. (BKH)

TERNAT
BreughelfeestOpenVld
Open Vld Ternat nodigt ieder-
een uit voor het Breughelfeest.
Dat gaat door op zaterdag 9 no-
vember van 11.30 uur tot 21.30
uur en op zondag 10 november
van 11.30 uur tot 19.30 uur. Ie-
dereen is danwelkom in cultu-
reel centrumDePloter.

(VDCL/DHB)


