orden voor daden die
worden door enkele
ers. Als zij hiervoor geen is dat de doodsteek

Niet alleen moet de drempel om
een fuif te organiseren verlaagd
worden, maar moeten ook meer
jongeren de kans krijgen om zo-

de vlakte. «Ik denk dat het beleid
ter zake heel goed in elkaar zit.
In de zaal zelf verloopt alles
goed. Het is buiten dat er een

de orde is. Dat kan je niet maken.
Maar het is duidelijk dat er overleg moet komen om een herhaling te vermijden.»

inbreng van SilieN. Inschrijven
kan via het e-mailadres van
‘Samen’ samenvoor@skynet.
be. (DLO)

MENSEN VAN BIJ ONS
Achiel en Marie Louise vieren diamant

KRAAINEM



ampioen

et Atheneum naar de
ndronde. Leerlingen
, Blendrit Muriqi, Ken
Arne Van Der Perren
aedt, en hun begeleirachten Ken Degreef,
Els De Meyer willen in
e de eer hoog houden.
Foto Lukas (RDK)

Achiel Van Biesen en Marie Louise Goossens uit
Kraainem vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. Ze zijn allebei 85 jaar.
HetkoppelisafkomstiguitdestreekvanDendermonde,maaralvrijvroegverhuisdenzenaarhet
zuiden van Brussel. In 1955 kochten ze een huis

STEENOKKERZEEL

en diamanten bruiloft



in Kraainem. Achiel en Marie Louise kregen vier
kinderen: Leo, Danny, Wivi en Luk. 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

Henri Arijs (85) en Jacqueline Van Lindt
(80) hebben hun diamanten huwelijk gevierd. 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.SamenzijnzelidbijOkraStrombeekengaan
ze dikwijls mee met enkele dagreizen. Zo
staat er binnenkort een concert van Christopheophetprogramma.«Wijzijnechte
muziekliefhebbers. Henri heeft jarenlang
accordeon gespeeld. Jammer dat dat nu
niet meer gaat, wij wonen namelijk in een
appartement», vertelt Jacqueline. Daarnaast gaat het koppel nog dikwijls uit
eten. ‘T Stooveke is hun favoriete restaurant,maarzehoudenookvanafwisseling.
Het koppel heeft een zoon Daniel en een
kleinzoon Jente (20). Foto Lukas (AMG)
LE

ze samen van elkaar en van hun hechte familie.
Na 65 jaar is Achiel nog steeds dolverliefd op zijn
MarieLouise.«Mijnvrouwismijnbestevriendin,
mijn enige God. We zijn wel al wat ouder geworden, maar ik zie haar nog even graag als op de
eerste dag», zegt een fiere Achiel. Decoster (DLO)

DigiVrienden stellen werken voor
De leden van de DigiVrienden,eenfotoclub
die onderdeel is van de
Kennisbeurs Steenokkerzeel, hebben onlangs voor het eerst
hun werken voorgesteld. In gemeenschapscentrum De
Camme in Perk kon iedereen komen kijken
naar de werken van de
hobbyfotografen.
De fotoclub viert dit
jaar haar vijfde verjaardag en wilde daarom voor het eerst een
eigenfototentoonstelling organiseren. Heel
wat mensen kwamen
gespreid over de twee
dagen naar de foto’s
kijken.
Foto Dieter Nijs (RDK)

	
  

