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LE

MENSEN VAN BIJ ONS
KRAAINEM Achiel en Marie Louise vieren diamant

Achiel VanBiesen enMarie LouiseGoossens uit
Kraainem vierden hun briljanten huwelijksver-
jaardag.Zezijnallebei85 jaar.
HetkoppelisafkomstiguitdestreekvanDender-
monde,maaralvrijvroegverhuisdenzenaarhet
zuiden van Brussel. In 1955 kochten ze een huis

in Kraainem.Achiel enMarie Louise kregen vier
kinderen: Leo,Danny,Wivi enLuk.Ondertussen
is de familie al uitgebreid met 14 kleinkinderen.
Achiel werkte zijn hele actieve carrière in het
bankwezen en zijn vrouw zorgde ondertussen
voordekinderenenhethuishouden.Nugenieten

ze samen van elkaar en van hun hechte familie.
Na65jaar isAchielnogsteedsdolverliefdopzijn
MarieLouise.«Mijnvrouwismijnbestevriendin,
mijnenigeGod.Wezijnwelalwatoudergewor-
den, maar ik zie haar nog even graag als op de
eerstedag»,zegteenfiereAchiel.Decoster (DLO)

STROMBEEK-BEVER

Henri en Jacqueline vieren diamanten bruiloft
Henri Arijs (85) en Jacqueline Van Lindt
(80) hebben hun diamanten huwelijk ge-
vierd. Het koppel leerde elkaar meer dan
60 jaar geleden kennen in danszaal Het
Paviljoen in Strombeek. Henri heeft 45
jaar gewerkt bij de ASLK. Hij was er chef
mechaniek.Jacquelinewashuisvrouw.Sa-
menzijnzelidbijOkraStrombeekengaan
zedikwijlsmeemet enkele dagreizen.Zo
staat erbinnenkort een concert vanChri-
stopheophetprogramma.«Wijzijnechte
muziekliefhebbers.Henri heeft jarenlang
accordeon gespeeld. Jammer dat dat nu
nietmeergaat,wijwonennamelijk ineen
appartement», vertelt Jacqueline. Daar-
naast gaat het koppel nog dikwijls uit
eten. ‘TStooveke is hun favoriete restau-
rant,maarzehoudenookvanafwisseling.
Het koppel heeft een zoon Daniel en een
kleinzoonJente(20). Foto Lukas (AMG)

STEENOKKERZEEL DigiVrienden stellen werken voor
De leden van de Digi-
Vrienden,eenfotoclub
dieonderdeel is vande
Kennisbeurs Steenok-
kerzeel, hebben on-
langs voor het eerst
hun werken voorge-
steld. In gemeen-
schapscentrum De
Camme in Perk kon ie-
dereen komen kijken
naardewerkenvande
hobbyfotografen.
De fotoclub viert dit
jaar haar vijfde ver-
jaardagenwildedaar-
om voor het eerst een
eigenfototentoonstel-
ling organiseren. Heel
wat mensen kwamen
gespreid over de twee
dagen naar de foto’s
kijken.

Foto Dieter Nijs (RDK)

VILVOORDE
Atheneum is basketbalkampioen
De cadetten van het Atheneum
van Vilvoorde hebben zich tot
kampioen mogen kronen van de
basketbalcompetitie van SVS
(Stichting Vlaamse Schoolsport).
In de halve finale klopten ze Diest
en indefinalestuurdenzeOverijse
met 54-52 huiswaarts. Daardoor
mogendeleerlingenvandetweede

graad van het Atheneum naar de
Vlaamse eindronde. Leerlingen
Robbe Claes, Blendrit Muriqi, Ken
Ramaekers, Arne Van Der Perren
en Yoni De Raedt, en hun begelei-
dende leerkrachten Ken Degreef,
SvenLeysenElsDeMeyerwillen in
dieeindrondedeeerhooghouden.

Foto Lukas (RDK)

JEUGDRAAD BREEKT LANSVOOR ORGANISATIE NA FIASCO KSJ-FUIF

«Overleg nodig over fuifbeleid»
GRIMBERGEN

DIMITRI BERLANGER

DeKSJ-fuif ‘Splendit!’,dieplaats-
vond inzaal ‘Fenikshof’, heeft za-
terdagnacht voor heel wat over-
lastgezorgdinGrimbergen.Naast
eenmassale vechtpartij, overda-
dig drankmisbruik en klachten
over nachtlawaai, werden er ook
talvanvernielingenaangericht in
het centrum, vermoedelijk ver-
oorzaaktdoorde fuifgangers.
DeGrimbergse Jeugdraadneemt
het intussenopvoordeKSJ. «Ver-
der onderzoek zal moeten moe-
ten uitwijzen of de regelgeving
daadwerkelijk isgevolgd,maarzij
zeggen alleszins van wel. Als
Jeugdraad zijn wij nauw betrok-
ken bij het Grimbergs fuifbeleid
en adviseren wij het gemeente-
bestuur telkenseen fuifaanvraag
ons bereikt. Wij merken echter
meer enmeer op dat de drempel
om een fuif te organiseren in
Grimbergenzeergroot is.Nietal-

leen is het financiële plaatje
steedsmoeilijker rond te krijgen,
ookde fuifcapaciteit inGrimber-
gen vraagt om aandacht. Er mo-
gen in het Fenikshof amper 10
evenementen plaatsvinden met
elektronisch versterkte muziek.
Daar zit je met optredens bij al
heel snel aan. De kansen om fui-
ven te organiseren worden dan
ookheel klein.»

Doodsteek

Dat diegenen die het aandurven
een fuif te organiseren, vervol-
gens geconfronteerd worden
met problematiek van vandalis-
meengeweldkanvoorde Jeugd-
raad niet door de beugel. «Wij
steunen hierbij dan ook de fuif-
organisatoren en benadrukken
datzijnietaansprakelijkkunnen
gesteld worden voor daden die
gepleegd worden door enkele
amokmakers.Als zijhiervoorge-
straftworden isdatdedoodsteek

voor de fuiven in Grimbergen.
Dan vrees ik dat niemand nog
een fuif gaatwillenorganiseren.
Wij vragen dan ook om een ver-
hoogde waakzaamheid van de
politie en eenversterkte dialoog
tussen de betrokken diensten
om dergelijke problemen in de
toekomst te vermijden.»
De Jeugdraad roept dan ook op
tot een grondig debat omtrent
het fuifbeleid in Grimbergen.
Niet alleenmoet de drempel om
een fuif te organiseren verlaagd
worden,maarmoeten ookmeer
jongeren de kans krijgen om zo-

welopeenefficiëntemaniereen
fuif te organiseren, als op een
veilige manier naar een fuif te
kunnengaan.Daarbovenop roe-
penwij op tot eenmeer genuan-
ceerde berichtgeving. Nu wordt
de organisator zomaar meteen
door het slijk gehaald en in een
slechtdaglicht teplaatsenvia in-
ternet en socialemedia.»
Burgemeester Marleen Mertens
(CD&V) houdt zich voorlopig op
devlakte. «Ikdenkdathetbeleid
ter zake heel goed in elkaar zit.
In de zaal zelf verloopt alles
goed. Het is buiten dat er een

aantal ‘stoten’ gebeuren die niet
door de beugel kunnen. Het is
goed dat daar nu even de aan-
dacht wordt op gevestigd. We
zullen er toch iets moeten op
vinden zodat we toch meer in
het oog kunnen houden wat er
op straat gebeurt.» De organisa-
toren van de betreffende fuif
moeten alvast niet vrezen dat ze
voor de schade buiten moeten
opdraaien. «Ik denk niet dat aan
deorde is.Datkan jenietmaken.
Maarhet is duidelijk dat er over-
leg moet komen om een herha-
ling te vermijden.»

Enkele leden van de jeugdraad voor de ingang vanhet Fenikshof: (vlnr) DaanVertongen, Eline

Waanders, FrederikDePauwenTomVanDamme. Foto Lukas

De Jeugdraad roept op tot een grondig debat

over het fuifbeleid in Grimbergen naar aanlei-

ding van de KSJ-fuif van afgelopen weekend. Die

liep volledig uit de hand. Volgens de organisato-

ren werden echter alle regels nageleefd en zijn

zij niet verantwoordelijk voor de vandalenstre-

ken. «De drempel om een fuif te organiseren is

nu al zeer hoog. Als de organisatoren hier nu nog

voormoeten opdraaien is dat de doodsteek voor

de fuiven in Grimbergen», stelt voorzitter Eline

Waanders onomwonden.

KRAAINEM
Carnavalsstoet

rijdt zaterdag

opnieuw uit

Zaterdag gaat de jaarlijkse car-
navalstoet in Kraainem uit. De
slogan ‘As w’er zen, zemmer’,
zal het hele weekend door de
straten galmen.
Om 10 uur doet Zijen Zotheid
Michel I, Keizer Carnaval van
Kraainem, zijn blijde intrede
meteenplechtigeontvangsten
de sleuteloverhandiging door
hetgemeentebestuur.De35ste
internationale karnavalstoet
vertrekt om 14.30 uur aan de
Baron D’Huartlaan. Even later
startookdeCarnavalkermisop
deparkingvandezaalCamme-
land. Vanaf 16.30 schouwtKei-
zerMichel I, samenmethet ge-
meentebestuur, de carnaval-
stoet aanhet gemeentehuis.
Naafloopvandestoet ishet tijd
voordeCarnavalsworpaanhet
gemeentehuis.Hetdanscafé in
zaal Cammeland opent zijn
deuren vanaf 18uur. (DLO)

HOEILAART
’Samen’

organiseert

‘Dag van de vrouw’

De nieuwe vereniging ‘Samen’
uit Hoeilaart viert op 8 maart
om 19.30 uur de Dag van de
vrouwinhetgemeentelijk cen-
trumFelix Sohie.
Mia,Viviane,Veria,Bodil, Bren-
daenMarie-Paulenodigenalle
vrouwen uit om kennis te ma-
ken met hun nieuw initiatief
met een leuke babbel en een
drankje. Op het podium zorgt
Soulstep Dance Crew voor een
dansvoorstellingmetmuzikale
inbreng van SilieN. Inschrijven
kan via het e-mailadres van
‘Samen’ samenvoor@skynet.
be. (DLO)


