BRUSSEL

DeAcademievoorPodiumkunsteninOverijse(APKO)
organiseerde een leerlingenconcert ten voordele van
deslachtoffersvandenatuurrampindeFilippijnen.De
leerlingenkregenhiervoordemedewerkingvandegemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS)inHoeilaartdiezorgdevoordezaalvanhetGC
Felix Sohie.

ZEMST

Het concert was compleet uitverkocht en tijdens de
pauze en achteraf kon iedereen genieten van een rijke
tafel lekkernijen die door de ouders werden klaargemaakt. Het muzikaal spektakel bracht uiteindelijk
4.525 euro op. De opbrengst gaat volledig naar de
NGO ‘Geneeskunde voor de Derde Wereld’.
Foto Luc Decoster (DLO)

De leerlingen van alle klassen van gemeentelijke basisschool De Fonkel in Diegem (Machelen) hebben onlangs vliegtuigmaaltijden klaargemaakt. Ze moesten
koken in het thema ‘vliegen’. Tijdens een buffet kreeg
elkkinddekansomtesmullenvandegerechtendiedoor
deleerlingenbereidwerden.ErwerdgesmuldvanGriekse salades en Franse appelpannenkoeken, rijstiglo’s en

Langstleve
betaalt gee
successiere

belegde eskimobootjes, Amerikaanse hamburgers,
Chinese wokschotels, gebakken bananen, Afrikaanse
gevulde driehoekjes en kiwi-smoothies. Sedert het beginvanhetschooljaarwerkendekindereninelkleerjaar
rondeenwerelddeelenhetwasnudebedoelingeengerecht te maken afkomstig uit elk deel van de wereld.
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Foto Galicia (RDK)

Open Vld nodigt voor het eerst ook inwoners uit op nieuwjaarsreceptie

Open Vld Zemst heeft onlangs haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden.
Die vond plaats in zaal Assebroek aan de voetbal van

STEENOKKERZEEL

FC Eppegem. Nieuw dit jaar was dat ook de inwoners
uitgenodigd werden om een glaasje te klinken op
2014. Gemeenteraadslid Bruno Lesage nodigde met-

Prijs sociale verdienste uitgereikt

een alle inwoners uit om de eerstvolgende gemeenteraad in Zemst bij te wonen.
Op die manier willen de liberalen aantonen dat ze

MACHELEN

ook vanuit de oppositie actief kunnen zijn. Gastspreker op de nieuwjaarsreceptie was Maggie De Block.
Foto Nick Dierickx (RDK)

Jong CD&V schenkt 1.230 euro aan Disop
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HugoCloetensuitMelsbroekheeftonlangsdeprijsvan
socialeverdienste2013inontvangstgenomen.Burgemeester Kurt Ryon en schepen van Welzijn Clémence
Maes (beiden Klaver/N-VA) overhandigden hem een
biermand.
DeinwonervanMelsbroekwerdgeprezenvoorzijnja-

renlangeinzetinverschillendeverenigingenenadviesraden.HetwastijdenshetjaarlijksekerstfeestinSteenokkerzeel dat Hugo Cloetens in de bloemetjes gezet
werd. Met de prijs wil de gemeente haar erkenning tonen voor de mensen die zich belangeloos en vrijwillig
inzetten. Foto Galicia (RDK)
LE

TijdensdenieuwjaarsreceptiehebbendeledenvanJong
CD&V Machelen een cheque van 1.230 euro overhandigd aan ontwikkelingsorganisatie Disop.
Dat is een ngo die zich inzet voor de minderbedeelden
in de wereld. Het was een zichtbaar ontroerde Jeanine
Caekelberghdiedechequeinontvangstmochtnemen.

De leden van Jong CD&V zamelden het geld in met hun
kraampjeopdekerstmarktvanMachelen.630eurovan
het totaalbedrag was afkomstig van de kerstmarkt, de
andere 600 euro komt van de zitpenningen van de
maand december van de mandatarissen.
Foto Galicia (RDK)
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