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Vooral bij de clubs in Strombeek-Bever is tot
op heden nog maar weinig veranderd. «Er wa-
ren controles en er wordt nog steeds Frans ge-
sproken bij voetbalclub KFC-EBS Strombeek.
We hopen dat het volgend seizoen met het
nieuwe bestuur beter gaat, anders komen er
sancties», zegt sportschepen Cauwenberghs.

DIMITRI BERLANGER

Het initiatief voor het regle-
ment ging drie jaar geleden uit
van de sportraad. «Om het Ne-
derlandstalig karakter van de
gemeente te eerbiedigen én te
behouden», klonk het destijds. 
«Sportverenigingen maken ge-
bruik van de infrastructuur van
de gemeente, dus is het maar
normaal dat ze de taal van die
gemeente spreken», stelde
sportschepen Tom Mensalt. «Er
zal geen vliegende politiebri-
gade of zo aan te pas komen.
Als er klachten zijn, worden die
onderzocht door de jeugdraad,
die enkel optreedt als gemeen-
telijk adviesorgaan. Over even-

tuele sancties beslist het sche-
pencollege. Het mag in elk ge-
val niet resulteren in een hek-
senjacht. Het gaat er vooral om
dat Frans niet de regel mag
worden. Hele kantines die
Frans spreken, zullen dus niet
meer kunnen.» Mensalt wist
ook dat bepaalde gedeeltes van
Grimbergen gevoeliger zijn

JAAR LATER...
Elke vrijdag gaan wij op zoek naar mensen of gebeur-
tenissen, die drie jaar geleden de krant haalden. Deze
week trokken wij naar Grimbergen. Drie jaar geleden
besloot de gemeente een reglement uit te werken,

waarbij sportclubs, waar te veel Frans werd gespro-
ken, een sanctie zouden krijgen. Overtreders konden
hun subsidie verliezen en zelfs de toegang ontzegd
worden tot de gemeentelijke infrastructuur.

3
«Sanctie voor wie in de boosheid volhardt»

STRENGERE CONTROLE OP REGLEMENT DAT FRANS VAN SPORTVELDEN MOET WEREN

zij willen meewerken om het
Frans zoveel mogelijk te weren»,
zegt Cauwenberghs. «Via vzw De
Rand hebben we ook dvd’s gege-
ven over hoe trainingen moeten
gegeven worden in het Neder-

lands en hoe je met allochtonen
moet omgaan. Je kan moeilijk
méér doen. We gaan nu maatre-
gelen treffen naar volgend sei-
zoen toe en hopen dat het dan
beter gaat. In geval van hardnek-

kigheid kunnen zij hun subsidies
verliezen of zelfs een verbod krij-
gen om de terreinen nog langer
te gebruiken. Ik hoop evenwel
met hen betere afspraken te kun-
nen maken.»

Sportschepen Jaak Cauwenberghs. Foto Lukas

ER IS HOOP OP
BETERSCHAP
BIJ KFC-EBS.
HET NIEUWE
BESTUUR IS
VLAAMS

voor het Frans dan andere. «Dan
denkt iedereen spontaan aan
Strombeek, maar eigenlijk heb-
ben we daar nog geen zicht op. Of
bepaalde geruchten over trainin-
gen die volledig in het Frans ver-
lopen kloppen, weet ik niet. Maar
mij lijken het toch indianenver-
halen.»

Opgestapt
Het thema is ook vandaag nog
brandend actueel, ten bewijze
daarvan de interpellatie van
raadslid Bart Laeremans (Vlaams
Belang) deze week op de ge-
meenteraad over het thema.
Sportschepen Jaak Cauwen-
berghs geeft intussen toe dat
vooral KFC-EBS Strombeek een
probleem is. «Ik heb zelf de nodi-
ge controles gedaan en er wordt
nog altijd Frans gesproken op de
trainingen. Maar er is hoop op be-
terschap», zegt hij. «De vorige
voorzitter, die niet tot enige toe-
geeflijkheid bereid was, is zopas
opgestapt. Er is nu een nieuw be-
stuur in vorming: allemaal Vla-
mingen, die vaak vroeger zelf nog
bij Strombeek gevoetbald heb-
ben. Zij zullen sowieso de situatie
al beter aanvoelen. Ik zal met hen
een gesprek hebben en hoop dat
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VASTGOED IN JOUW REGIO

KOPEN? 
HUREN?
Voor meer vastgoed 
kijk elke zaterdag 

in het WONENkatern 
van uw favoriete krant!

SINT-PIETERS-LEEUW (Ruisbroek)

HALLE

02/360.15.15
Basiliekstraat 136 
1500 Halle
www.century21prodomo.be

Residentie Van Witthem omvat 12
moderne appartementen dewelke zijn
uitgebouwd als luxueuse duplex-
woningen met zuidwest gerichte tui-
nen en terrassen en een optimale licht-
inval, in een verkeersarme straat op
wandelafstand van het station van
Ruisbroek.

Residentieel gelegen, op wandelafstand van
het station en het stadscentrum, blijft 5
nieuw te bouwen woningen met een ruime
living met open keuken, 3 mooie slaapka-
mers, badkamer met bad en douchecel, gara-
ge en tuin. Hoogwaardig afwerkingsniveau.

Investpro NV

EIZER

De Sint-Jozefsschool in Eizer
(Overijse) kreeg gisteren hoog
bezoek van de Europese com-
missaris voor Energie Andris
Piebalgs. Zijn komst kaderde in
het YES-project, voluit ‘Young
Energy Savers’, dat animatie-
filmpjes wil ontwikkelen om kin-
deren te laten kennismaken met
de energieproblematiek. 

ANNELIES BAETEN

De Sint-Jozefsschool kreeg de eer samen
met vier scholen uit Italië, Ierland, Polen en
Bulgarije aan het project mee te werken.
Honderd kinderen tussen zes en acht jaar
werden uitgekozen om gedurende twaalf
maanden samen te werken met de experts
van Technopolis, de partner die het project
in België begeleidt. Door middel van vra-
genlijsten worden stap voor stap filmpjes
gemaakt. 

Niveau
De derdejaars konden gisteren al kennis-
maken met vier ontworpen animatiefilm-
figuurtjes. Aan de hand van een vragenlijst
werden die door de kinderen geëvalueerd.
«Het is belangrijk dat we de kinderen op
hun niveau kunnen benaderen», meent
Erik Jacquemyn, gedelegeerd bestuurder
van Technopolis. «Aangezien het een Euro-
pees project betreft, is het daarbij belang-
rijk te weten wat al die kinderen leuk vin-
den en we een gemeenschappelijke noe-
mer vinden. Op die manier kunnen we zo-
veel mogelijk kinderen proberen te berei-
ken. Dat is een veel betere manier dan bij-
voorbeeld de kinderen gewoon te informe-
ren via een boekje of een folder.»

JETTE

Jette staat dit weekend in het te-
ken van kunst. Tijdens de vierde
editie van het Jetse Artiesten-
parcours geven meer dan vier-
honderd kunstenaars het beste
van zichzelf in hun atelier, bij
vrienden of in één van de vele
tentoonstellingsruimtes.

Tijdens deze artiestentoer kan je
onder andere kennis maken met
de 16-jarige fotograaf en schilder
Philippe Blonda, Emile Scheire
die al sinds 1953 met olieverf
werkt, Hélène Dheere die haar
fotoreportage over Cambodja
toont waar ze werkte voor een
humanitair project en de kunst-
afdeling KTA Jette dat samen met
de bib verhalen verzamelde van
Jettenaren. Naast de traditionele
kunstvormen ontdek je dit
weekend ook moderne kunst-
vormen. Zo richt Mixture Urbai-
ne zich specifiek op de jongeren,
met hiphop-, jazz- en souloptre-

dens, graffiti, een circusspekta-
kel, skate- en bmx-acrobatie...
Onder de titel Generatiekruis-
punt worden er allerlei work-
shops georganiseerd zoals een
kantklos- en een wokworkshop
waarbij de jongeren en de senio-
ren elkaars wereld ontdekken.
Zo zullen de senioren tijdens dit
weekend langsheen het par-
cours enkele fresco’s tevoor-
schijn toveren. Het hoofdthema
blijft echter het parcours langs
de vele deelnemende kunste-
naars. 
Er zal eveneens een fiets-, mu-
ziek- en woordkunstparcours
uitgetekend worden. Een kleur-
rijke brochure bundelt de kun-
stenaars en zal tijdens het week-
end verdeeld worden in het ge-
meentehuis, het gemeenschaps-
centrum, het Centre Armillaire
en bij de deelnemers. 
Meer info: www.artiestenpar-
coursdartistes.be. (DDBZ)

GRIMBERGEN

Gemeentediensten
dicht op 7 mei
De gemeentelijke diensten,
waaronder ook de bibliotheek,
zullen uitzonderlijk gesloten
zijn op donderdag 7 mei in de
voor- en de namiddag. De con-
tinuïteit van de huisvuilopha-
ling en huisvuilreceptie op het
containerpark wordt wel ver-
zekerd. Vanaf 17.30 uur kan je
zoals steeds op donderdag wel
weer terecht bij de gemeente-
lijke diensten. (DBS)

NIEUWENRODE 

Wandeltocht
WSV De Sluisstappers organi-
seert zondag haar zeventien-
de Donkerenhammetocht. Je
kan daarbij kiezen uit wande-
lingen van zes, twaalf, acht-
tien, 24 of 35 kilometer. De
eerste tochten beginnen om 7
uur, de laatste komen terug
om 15 uur. Startpunt is de ge-
meentelijke basisschool, Mo-
lenstraat 52. (DDBZ)

ZEMST

Chiro organiseert
ontbijt
Chiro Skippy uit Zemst orga-
niseert zondag een gezellige
ontbijtactie voor de hele
buurt ter ere van Olé Pistolé.
De actie heeft plaats op het
terrein van Chiro Skippy in
Zemst. (DDBZ)

STROMBEEK-BEVER

Rommelmarkt
De Sint-Jozefschool in Strom-
beek-Bever organiseert zon-
dag een grote rommelmarkt
op de speelplaats. Nu de
nieuwbouw bijna af is, gaat de
opbrengst naar banken of
speeltuigen voor de vernieuw-
de speelplaats. Iedereen is
welkom. De prijs per stand-
plaats (tien vierkante meter)
bedraagt vijf euro. Inlichtin-
gen op 02/267.68.97 of greet-
deleener-verbist@telenet.

(DBS) 

GRIMBERGEN

Met Natuurpunt
naar Doode Bemde
Samen met Natuurpunt Grim-
bergen organiseert de lokale
KWB afdeling zondag een uit-
stap naar het unieke natuurre-
servaat Doode Bemde in Sint-
Joris-Weert (Oud-Heverlee).
Het reservaat is meer dan 220
ha groot  en ligt aan weerszij-
den van de Dijle, op het grond-
gebied van de gemeenten
Oud-Heverlee, Sint-Joris-
Weert , Neerijse (Huldenberg)
en Korbeek-Dijle (Bertem). Af-
spraak om 13.30 uur aan par-
king Ter Wilgen in Grimber-
gen (Brusselsesteenweg) of
om 14.15 uur ter plekke. Deel-
name is gratis. Meer info bij
Mark Hendrickx op
02/270.04.17. (DBS)

De leerlingen toonden zich gisteren in elk
geval enthousiast. ‘Wat doet u thuis om te
besparen?’, ‘Zullen we over enkele jaren
nog met de auto mogen rijden?’, ‘Wat zou u
willen veranderen?’. Dat wilden ze weten
van de Europese commissaris voor Energie.
«Het is leuk dat ze onze school er hebben
uitgekozen», zei Jolien (8) achteraf. «Ook

wij zijn met energie begaan en moeten pro-
beren meer te besparen zodat de lucht
minder vervuild geraakt en de ijsberen in
leven blijven.»

Vereerd
Directeur Kristof Dupont voelt zich ver-
eerd. «Het is dankzij Technopolis, waarmee

we al samenwerkten, dat we werden uit-
gekozen. Zo’n project werkt motiverend.
Zo heeft onze school al aardig haar best
gedaan energie te besparen door dubbel
glas te zetten, thermostatische kranen te
plaatsen, in elke klas een energiemeester
aan te duiden... In de toekomst denken we
ook aan zonnepanelen en dakisolatie.»

Scholieren werken aan Europees energieproject

PERK

CHIRO PECHIES VIERT FEEST
De Perkse Chiro Pechies houdt
een driedaags feestweekend
voor haar zestigste verjaardag.
Vanavond wordt om 20 uur het
startschot gegeven met een feest
in het thema van ‘Vive la Mu-
sique’. Elke leeftijdsgroep brengt
een eigen act. Zaterdag begint
rustig met een rommelmarkt om
13 uur. Om 14 uur volgt een
Vlaamse kermis. Daarna wordt
de barbecue aangestoken en om
19 uur is er een kinderfuif gevolgd
door de ‘Mega Foute Party’ met
Sven Ornelis. Zondag kan je van 9
tot 12 uur voor 2 euro komen ont-
bijten op ‘Olé Pistolé’. Om af te
sluiten, volgt een slotmoment
waarbij de Chiro ballonnen zal
oplaten. Alle activiteiten hebben
plaats op de voetbalvelden van
Perk. 
Meer info op www.chiro-
perk.be. (ABH)

Vierde Artiestenparcours

De Chiro van Perk viert haar zestigste verjaardag. Foto Galicia

De kinderen van de Sint-Jozefsschool kregen gisteren bezoek van de Europese commissaris voor energie. Foto Galicia
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