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zij maakten
het nieuws

Leen Van Loocke (34), de nieuwe vriendin
van Laurens Nuyens, broer van Astrid Bryan is
niet onbekend in het Vlaamse vipsmilieu. Ze
rolde al over de dansvloer tijdens een ‘catfight’
met Véronique De Kock en haalde de roddel-
pers als de vermeende minnares van Julio Igle-
sias. Klinkt als boeiende televisie. Wat dach-
ten jullie van ‘Laurens in Wonderland’?

Nieuwe vriendin

Elke Clijsters begint vanaf 17 januari een
eigen datingbureau. De zus van Kim maakte
dat zelf bekend via Twitter. “Zo blij”, klonk
het. “Liefde, genegenheid en eerlijkheid zijn
alles.” Zus Kim Clijsters antwoordde meteen
enthousiast: “Woehoew!!!! Succes dames!”
Wanneer de vonk overslaat tussen twee perso-
nen, spreekt men nu al van een ‘Grand Slam’.

Datingbureau Clijsters

Joyce De Troch voelt zich niet meer veilig in
haar eigen huis sinds ze 's nachts inbrekers op
heterdaad betrapte. Ze is doodsbang in haar
huis en heeft besloten om te verhuizen. “Mijn
veiligheidsgevoel is weg, ik durf zelfs 's avonds
geen kopje koffie meer drinken in de tuin”, al-
dus Joyce. En dat voor iemand die jarenlang
wakker werd naast Peter Hoogland.

Joyce is doodsbang

Actieheld Arnold Schwarzenegger (66) liet
eind jaren zeventig zijn edele delen zien aan
een stagiaire op de filmset. Dat heeft een kos-
tuumontwerper verklapt aan een krant. Het
meisje klopte op de deur en vroeg of Arnold
toonbaar was. Er volgde een “ja, kom binnen”,
waarop hij haar spiernaakt stond op te wach-
ten. Toen al een echte ‘Terminator’ dus.

De Terminator

Vorig jaar al lekte uit dat speelgoedfabrikant
Lego een deal heeft gesloten om de tekenfilm-
serie ‘The Simpsons’ in Legoblokjes uit te
brengen. Over de verschijningsdatum ervan
houden ze in Legoland de lippen stijf op elkaar.
Wij stellen voor om een Legoversie met heel
veel blokjes uit te brengen van Maggie De
Block: ‘Maggie De Legoblock’.

Legoblo(c)kjes

Paul Van Haver, beter bekend als Belgisch hit-
wonder Stromae (28) is nu ook succesvol op
liefdesvlak. Nadat zijn relatie met ex-Miss Bel-
gië Tatiana Silva meer dan een jaar geleden op
de klippen liep, heeft de zanger een nieuwe
vlam. Het is zijn styliste Coralie (28). Het kop-
pel woont zelfs al samen. Formidableeeee
toch?

Super succesvol

In het voorjaar van 2013 gooide een overspel-
affaire roet in het eten bij de Rode Duivels. Ca-
roline Lijnen bedroog haar vriend, voetballer
Kevin De Bruyne, met doelman Thibaut
Courtois. Inmiddels leerden ze alle drie een
nieuwe liefde kennen. Kevin heeft alleszins
veel tijd om bezig te zijn met zijn vriendin,
want veel matchen speelt hij niet bij Chelsea.

Nieuwe liefdes
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LOONBEEK - Toen Linda en
Vincent Van Rymenant een
verjaardagsfeestje met dj wilden
bouwen informeerden ze voor alle
zekerheid hun buren. Het contact
viel erg mee en de bewoners van
de huidige Biezenstraat richtten
samen ‘de Kattestroat’ op. Net
buiten hun straat woont Martin
Van Kerrebroeck, een creatieve
duizendpoot die in een operatie
verlamd geraakte. Rudy Mom-
mens nam het voortouw. Nu
zorgen 26 gezinnen dat er klusjes
bij Martin geklaard worden en er
in nood een beurtrol van kracht is.
(MADL/foto doo)

Kattestroat springt in de bres voor Martin

WEZEMBEEK-OPPEM - Meer
dan tweehonderd mensen waren op
zondag 5 januari helemaal in Weense
muzieksfeer. In CC de Lijsterbes in
Kraainem speelde het Vlaams-Brabants
Symfonie-orkest een concert vol walsen
en polka’s van Strauss en tijdgenoten
onder leiding van dirigent Rik Ghesquiè-
re. “Als kind al wilde ik graag eens een
nieuwjaarsconcert in Wenen meemaken,
maar dat lukte niet. Velen zijn blijkbaar in
hetzelfde geval, want ze kwamen enthou-
siast naar het concert dat de Open
VLD-afdelingen van Wezembeek-Oppem
en Kraainem en cultuurkring Librado
organiseerden”, zegt volksvertegenwoor-
diger Luk Van Biesen. (MADL/foto doo)

Weense sfeer 

TOMBEEK - Vorige zondag was er
weer ‘Keizer Karels Trek’ in Tombeek,
waar volgens de legende de keizer in
januari 1531 met kar en paard bleef
steken in de Lane. De Tombekenaren
hielpen hem en hij schonk hen Tombeek
Heyde. De grond werd later verkocht en
van de opbrengst betaalt de gemeente-
ontvanger (nu) a4 uit aan elk Tombeeks
gezinshoofd. De keizer trok zondag na de
mis met zijn gevolg naar de plaats van
het ongeval. In zijn toespraak raadde hij
de gemeentelijke overheid aan overleg te
plegen met de inwoners over het geplan-
de eenrichtingsverkeer. “En ik kan over
verkeersproblemen in Tombeek mee-
spreken”, aldus de keizer ! (MADL/doo)

Keizerlijk geld

ZAVENTEM - Actiegroepen of
instanties die al voor de tiende keer
deelnamen aan de actie Kom op tegen
kanker werden door het bestuur van
KOTK in de bloemetjes gezet. Het ge-
meentebestuur van Zaventem was daar
een van. Onder de leiding van schepen
van sociale zaken Dirk Philips, organi-
seerde de gemeentelijke sociale dienst
in 2004 voor het eerst het plantjesweek-
end. “In de voorbije tien jaar hebben we
in totaal 18.200 azalea’s verkocht. Dat
bracht 97.000 euro op”, berekent Dirk
Philips. (WFO/grf)

KOTK huldigt
gemeente 


