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VILVOORDE

Maatregelen
tegen terreur
opnieuw verlengd
DeLokale IntegraleVeiligheids-
cel(LIVC)heeft,naevaluatievan
de voorbije week, beslist de lo-
pendemaatregelenminstenste
verlengentotenmetdonderdag
7januari.Hetversterkt toezicht
met betrekking tot de woens-
dag-enzaterdagmarktenWin-
tersVilvoordeblijftdusgehand-
haafd. Verder worden ook het
asielcentrumalshetstationvan
Vilvoorde nog steeds bewaakt.
Groteevenementendieveelpu-
bliek aantrekken, worden nog
steeds stuk per stuk geëvalu-
eerd. Kleinere evenementen
kunnengewoondoorgaan.
Vuurwerk is verboden, maar
mits voorafgaande toestem-
ming van de burgemeester is
feestvuurwerk naar aanleiding
van eindejaar wél toegestaan
tussen 23.45 uur op 31 decem-
ber en 1 uur op 1 januari. Alle
aanvragen voor voorafgaande
toestemming kunnen gericht
worden aan stad Vilvoorde via
info@vilvoorde.be. (DBS)

KRAAINEM

Rijverbod door
feestje na
sporttraining
Christophe H. bleef op 10 april
hangen met vrienden na een
sporttraining en zakte stevig
door. Op weg naar huis plukte
de politie hem uit het verkeer
met 1,9 promille alcohol in het
bloed. «Hij is een zelfstandige
die vaak op de baan is voor ar-
chitecten», legde de advocate
uit in de politierechtbank. Ik
vraag dan ook opschorting van
de straf omdat het de eerste
keer is dat hem dit overkomt.»
Rechter JohanVanLaethemwas
boos om dat verzoek. «Leg dat
eens uit aan de ouders van ver-
ongelukte kinderen dat wij ie-
mand die onder invloed rond
rijdt zonder straf laten vertrek-
ken», zeiVanLaethem.Hetwerd
een boete van 1200 euro waar-
van de helft met uitstel en een
rijverbod van eenmaanddatH.
wel kan afleggen in het week-
endenop feestdagen. (BKH)

KRAAINEM

Vier maanden
rijverbod voor
trucker
Een vrachtwagenchauffeur uit
West-Vlaanderen is zijn rijbe-
wijs vier maanden kwijt nadat
hij voor de tweede keer moest
verschijnen voor een politie-
rechteromdathijonder invloed
van alcohol rond reed. Eric R.
werd inKraainembetraptop11
aprilmet1,3promillealcohol in
het bloed. De rechter was niet
mals voor R. «Mensen moeten
het beseffen dat ze een kans
krijgen», zei rechter Johan Van
Laethem. «Hij heeft er zich niet
aangehoudenendusligtdever-
antwoordelijkheid bij hem. Ik
heb al genoeg miserie gezien
door alcohol.» R. zelf vertelde
nog dat hij intussen geen alco-
hol meer aanraakt, maar ook
datmaakteweinig indrukopde
rechter. R. ging naar huis met
eenboetevan2.400euro,waar-
van 1.500 euro met uitstel en
een rijverbod van vier maan-
den. Hijmoet ook alle examens
opnieuw afleggen voor hij op-
nieuwmagrijden. (BKH)

MACHELEN

Prijs voor
volkstuin
‘De Moerbei’
Machelen viel dit jaar opnieuw
indeprijzentijdensdejaarlijkse
prijsuitreiking van de Groene
Lente van deVVOG (Vereniging
voor Openbaar Groen). Volks-
tuin ‘DeMoerbei’werdderde in
decategorieeducatiefgroen.De
cadeaucheque van200 euro zal
integraal besteed worden aan
devolkstuin. (DBS)

Eerste curlingbaan van België opent in september de deuren

CurlingMechelenkandezezo-
merdeeerste curlingbaanvan
België inZemstbouwen. «We
haaldenonzegeplande30.000
euroopviacrowdfunding.Zo
klopthet totaleprijskaartjevan
450.000euro.Wewillen insep-
temberdedeurenopenen»,
zegtPieterMeijlaersvanCur-
lingMechelen.

«Curling is een Olympischewin-
tersport die vooral in Canada en
de Scandinavische landen ge-
speeldwordt.Maarcurlingkomt
oorspronkelijk uit België en is
hier sinds enkele jaren ookweer
enorm populair. Bij gebrek aan
een echte curlingbaan spelen de
clubsopschaatspistes.Maarzo’n
schaatsbaanisvaakdrukbezetén
met de vele diepe groeven alles-
behalve ideaal. We spelen er ei-
genlijkalsvoetballers ineenbos»,

zegtMeijlaers.
«Wewerktendaaromditambiti-
euzeprojectuit,enkunnenreke-
nenopdefinanciëlesteunvande
provincie Vlaams-Brabant, de
gemeente Zemst, de Belgische
Curling Association en deWorld
Curling Federation. Het doel is
om samen een curlinghal met 3
banen,denodigebergruimte,ca-
fetariaenmeertebouwenopeen
open terrein in de Driesstraat in
Elewijt.Metalle subsidiesenons

eigen spaarpotje opgeteld, had-
den we nog net 30.000 euro no-
dig om de plannen te realiseren.
En dankzij de crowdfunding-ac-
tie van HelloCrowd hebben dat
doelnetgehaaldenkanhetcom-
plex gebouwd worden. De wer-
kennemenmaar een viertalwe-
ken tijd in beslag, we hopen na
het bouwverlof te kunnen star-
tenenhetgeheelal inseptember
teopenen.»
In tussentijd zit Curling Meche-

lenniet stil. «Webekijkennuhoe
we de hal zo energiezuinig mo-
gelijk kunnen maken, want de
koeling van het ijs wordt met
35.000 euro per jaar onze groot-
stekost. Investeringenzoalszon-
nepanelen,warmtepompen en -
wisselaars kunnen we op 5 jaar
terugverdienen, maar het geld
moet nu wél eerst beschikbaar
zijn.Ach,wezijnalzovergeraakt,
die laatste uitdaging kan er best
nogbij.» (EDT)

MECHELEN/ZEMST

Jonge vluchtelingen spelen in Brusselse zaalvoetbalcompetitie

«Voetbal om te integreren»

ANDERLECHT/BRUSSEL

Minor-Ndako is een organisatie
die niet-begeleide, minderjarige
vluchtelingenopvangt.Dejonge-
ren krijgen er eten, een bed en
professionele begeleiding voor
een zelfstandig leven. Sinds kort
heeft de organisatie ook een ei-
gen voetbalploeg met minderja-
rige jongeren. Zij nemen het in
het weekend op tegen andere
Brusselseploegen.«Wehebbenal
meegedaan aan de Brusseleir
Cup, een competitie voor dak- en
thuislozen. Maar we vonden het
ookbelangrijk omdeze jongeren
in te schrijven in een normale
competitie. Zo kunnen deze jon-
geren in contact komen met
mensen van hier en dat helpt de
integratie», aldus Vercoutere.
«Bovendien is het voor veel van
henmoeilijk om zich in te schrij-
ven bij een Belgische club omdat
die vaak met wachtlijsten wer-
ken.»
Sinds kort trainen de jongeren

op maandagavond in een sport-
zaal dicht bij de hoofdzetel in
Anderlecht. DannyMoins, die in
de psychiatrische zorg werkt en
voetbaltrainer is, heeft die taak
op zich genomen. «Het verschil
van werken met deze jongeren
en die van mijn voetbalclub in
Haacht is groot. Door de grote
culturele verschillen vergt het
een hele andere aanpak. Zo is de
grootste uitdaging om van deze
individueleneenteamtemaken.
Meer dan Belgische jongeren
hebben deze vluchtelingen het
gevoeldat zezichmoetenbewij-
zen en dat zie je dan ook op het
voetbalveld. Individueel is er
veel talent, maar mijn taak be-
staat erinomzeals teamte laten
voetballen. In het begin verliep
dat moeilijk, maar ondertussen
maken de meesten al veel pro-
gressie.»
Na 10 speeldagen heeft de voet-
balploegvanMinor-Ndakozichin

demiddenmoot vande competi-
tiegenesteld.De17-jarigeSafiSe-
fatullah uit Afghanistan is spits
vanhet team.Hij kwam5 jaarge-
leden in België aan na een zware
tocht doorheen Iran, Turkije en
Europa.«Ikhebiedereenvanmijn
familiedaarachtergelatenenben
alleennaarBelgiëgetrokken.Het
was een zware tocht met amper
eten en drinken. In België heb ik
vervolgens asiel aangevraagd en
opvang gekregen. Ik ben twee
jaar geleden pasmet voetbal be-

gonnen. In mijn geboortestad
speelden er weinig jongeren
voetbal. Bij Minor-Ndako leren
werespect tehebbenvoor elkaar
ophet voetbalveld.Maar ik amu-
seer me hier wel. Voetbal is be-
langrijk als hobby, maar ik hoop
latervooraleengoeieschrijnwer-
ker teworden.»

Uitlaatklep
Mehran Alimi (16) uit Afghani-
stanvoetbaltdanweervanaf zijn
zesde. «We speelden vooral met

vrienden op straat. Hetmoment
dat ikbijMinorNdakoaankwam,
heb ik mij meteen voor de voet-
balploeg ingeschreven.Ookvoor
mijblijft het eenhobby, ikwil la-
ter elektricienworden.»
Voor Arjon Kotarja (16) uit Alba-
nië doet voetbal dan weer de
stressverdwijnen.«Ikbenhierdi-
rect goed opgevangen. Iedereen
van de ploeg was direct vriende-
lijk en dat is belangrijk als je in
een vreemd land aankomt. Voet-
bal is eenperfecteuitlaatklep.»

De jongeren oefenen tijdens een training. Foto Baert

Opvangcentrum Minor-Ndako in Ander-
lecht is met een voetbalploeg voor min-
derjarige vluchtelingen gestart in de
Brusselse zaalvoetbalcompetitie. Een
tiental jonge vluchtelingen traint iedere
maandagavond en neemt het in het
weekend op tegen andere Brusselse
ploegen. «Sport is belangrijk voor deze
jongeren en helpt met het integreren»,
aldus initiatiefnemer Gijs Vercoutere.
AMAURY MICHAUX

✔Naam:Safi Sefatullah
✔Leeftijd: 17 jaar
✔ Landvanherkomst:Afgha-
nistan
✔Hoelangalvoetballer:2jaar
✔Hoe lang inBelgië: 5 jaar
✔Positie: Spits
✔Lievelingsclub:RealMadrid
✔Lievelingsspeler:Christiano
Ronaldo
✔Wat wil je later worden:
Schrijnwerker

(AMG)

✔Naam:ArjonKotarja
✔Leeftijd: 16 jaar
✔Landvanherkomst:Albanië
✔ Hoe lang al voetballer: En-
kele jaren
✔Hoe lang inBelgië: 1 jaar
✔Positie: Spits
✔Lievelingsclub:Barcelona
✔Lievelingsspeler: Lionel
Messi
✔Wat wil je later worden:
Elektricien

(AMG)

✔Naam:MehranAlimi
✔Leeftijd: 16 jaar
✔ Landvanherkomst:Afgha-
nistan
✔Hoelangalvoetballer:Al10
jaar
✔Hoe lang inBelgië: 1 jaar
✔Positie:Middenveld
✔Lievelingsclub:Barcelona
✔Lievelingsspeler: Niemand
specifiek
✔ Wat wil je later worden:
Elektricien

(AMG)

Dewoonkamer vanhet koppel brandde volledig uit. Arne Dewaet

Kerstverlichting vat vuur: woonkamer brandt uit

OVERIJSE

HerbertenMartha,eengepensi-
oneerdkoppeluitdeTopaaslaan
inOverijse,zijnniptaaneenkor-
temaarhevigebrandinhunhuis
ontsnapt. De rookmelder kon
henoptijdwaarschuwenvoorde
vlammen. «We zijn meteen uit
bedgesprongen»,verteltMartha.
«Detrappenhalvanonshuishing
volrook.Eensbenedenzagenwe
dat de brand woedde in onze
woonkamer.Mijnmanprobeer-
de de brand zelf te blussen met
detuinslang.Ikzelfvluchttenaar
buiten. Daar heb ik de brand-
weer gebeld.» Die was snel ter
plaatse en stelde vast dat de
brand ontstond door een kort-
sluiting van de kerstdecoratie.
Dewoonkamervanhetkoppelis
volledigverwoest. (JAB)

Eerste schepen Uyterhoeven
verliest deel bevoegdheden

Het schepencollegevanHoei-
laart zal er inhetnieuwe jaarhe-
lemaalandersuitzien.Methet
opstappenvan Jean-PaulVanHo-
renbekestaptnieuwkomerAn-
neliesVanderlinden indering.
Datbetekentdathet schepencol-
legemeteenookdrievrouwen
telt.

Opvallend is vooral het feit dat
eerste schepen Els Uyterhoeven
gekortwiekt werd in het aantal
bevoegdheden. De schepen
werd inhet verledenvaakzwaar
onder vuur genomen door de
oppositie, maar burgemeester
Tim Vandenput zegt nu dat de
herschikkingnietsmeerdaneen
afspraakbinnendemeerderheid

was.
«Mevrouw Uyterhoeven be-
houdt de diensten cultuur, fees-
telijkheden, senioren en erf-
goed. Er was al voordien afge-
sproken dat ontwikkelingssa-
menwerking beter wordt ge-
combineerd met sociale zaken
en welzijn. Deze diensten heb-
ben bepaalde raakvlakken, wat
trouwens ook geldt voor lokale
economie, horeca en toerisme.
Het gaat niet op dat we twee
schepenen afvaardigen tijdens
besprekingen over ondermeer
projecten zoals de Poort van
Groenendaalwaardeverhaallij-
nen naast elkaar lopen», besluit
burgemeester TimVandenput.

(DLO)
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