dinsdag 22 december 2015

VILVOORDE
Maatregelen
tegen terreur
opnieuw verlengd
De Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) heeft, na evaluatie van
de voorbije week, beslist de lopende maatregelen minstens te
verlengen tot en met donderdag
7 januari. Het versterkt toezicht
met betrekking tot de woensdag- en zaterdagmarkt en Winters Vilvoorde blijft dus gehandhaafd. Verder worden ook het
asielcentrum als het station van
Vilvoorde nog steeds bewaakt.
Grote evenementen die veel publiek aantrekken, worden nog
steeds stuk per stuk geëvalueerd. Kleinere evenementen
kunnen gewoon doorgaan.
Vuurwerk is verboden, maar
mits voorafgaande toestemming van de burgemeester is
feestvuurwerk naar aanleiding
van eindejaar wél toegestaan
tussen 23.45 uur op 31 december en 1 uur op 1 januari. Alle
aanvragen voor voorafgaande
toestemming kunnen gericht
worden aan stad Vilvoorde via
info@vilvoorde.be. (DBS)

Eerste curlingbaan van België opent in september de deuren
MECHELEN/ZEMST
Curling Mechelen kan deze zomer de eerste curlingbaan van
België in Zemst bouwen. «We
haalden onze geplande 30.000
euro op via crowdfunding. Zo
klopt het totale prijskaartje van
450.000 euro. We willen in september de deuren openen»,
zegt Pieter Meijlaers van Curling Mechelen.

Vier maanden
rijverbod voor
trucker
Een vrachtwagenchauffeur uit
West-Vlaanderen is zijn rijbewijs vier maanden kwijt nadat
hij voor de tweede keer moest
verschijnen voor een politierechter omdat hij onder invloed
van alcohol rond reed. Eric R.
werd in Kraainem betrapt op 11
april met 1,3 promille alcohol 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
aan gehouden en dus ligt de verantwoordelijkheid bij hem. Ik
heb al genoeg miserie gezien
door alcohol.» R. zelf vertelde
nog dat hij intussen geen alcohol meer aanraakt, maar ook
dat maakte weinig indruk op de
rechter. R. ging naar huis met
een boete van 2.400 euro, waarvan 1.500 euro met uitstel en
een rijverbod van vier maanden. Hij moet ook alle examens
opnieuw afleggen voor hij opnieuw mag rijden. (BKH)

✔ Naam: Safi Sefatullah
✔ Leeftijd: 17 jaar
✔ Land van herkomst: Afghanistan
✔Hoe lang al voetballer: 2 jaar
✔Hoe lang in België: 5 jaar
✔Positie: Spits
✔Lievelingsclub: Real Madrid
✔Lievelingsspeler: Christiano
Ronaldo
✔Wat wil je later worden:
Schrijnwerker
(AMG)

eigen spaarpotje opgeteld, hadden we nog net 30.000 euro nodig om de plannen te realiseren.
En dankzij de crowdfunding-actie van HelloCrowd hebben dat
doel net gehaald en kan het complex gebouwd worden. De werken nemen maar een viertal weken tijd in beslag, we hopen na
het bouwverlof te kunnen starten en het geheel al in september
te openen.»
In tussentijd zit Curling Meche-

len niet stil. «We bekijken nu hoe
we de hal zo energiezuinig mogelijk kunnen maken, want de
koeling van het ijs wordt met
35.000 euro per jaar onze grootste kost. Investeringen zoals zonnepanelen, warmtepompen en wisselaars kunnen we op 5 jaar
terugverdienen, maar het geld
moet nu wél eerst beschikbaar
zijn. Ach, we zijn al zover geraakt,
die laatste uitdaging kan er best
nog bij.» (EDT)

✔ Naam: Arjon Kotarja
✔ Leeftijd: 16 jaar
✔Land van herkomst: Albanië
✔ Hoe lang al voetballer: Enkele jaren
✔Hoe lang in België: 1 jaar
✔Positie: Spits
✔Lievelingsclub: Barcelona
✔Lievelingsspeler:
Lionel
Messi
✔Wat wil je later worden:
Elektricien
(AMG)

✔ Naam: Mehran Alimi
✔ Leeftijd: 16 jaar
✔ Land van herkomst: Afghanistan
✔ Hoe lang al voetballer: Al 10
jaar
✔Hoe lang in België: 1 jaar
✔ Positie: Middenveld
✔Lievelingsclub: Barcelona
✔Lievelingsspeler: Niemand
specifiek
✔ Wat wil je later worden:
Elektricien
(AMG)

ANDERLECHT/BRUSSEL
Opvangcentrum Minor-Ndako in Anderlecht is met een voetbalploeg voor minderjarige 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
Minor-Ndako is een organisatie
die niet-begeleide, minderjarige
vluchtelingen opvangt. De jongeren krijgen er eten, een bed en
professionele begeleiding voor
een zelfstandig leven. Sinds kort
heeft de organisatie ook een eigen voetbalploeg met minderjarige jongeren. Zij nemen het in
het weekend op tegen andere
Brusselse ploegen. «We hebben al
meegedaan aan de Brusseleir
Cup, een competitie voor dak- en
thuislozen. Maar we vonden het
ook belangrijk om deze jongeren
in te schrijven in een normale
competitie. Zo kunnen deze jongeren in contact komen met
mensen van hier en dat helpt de
integratie», aldus Vercoutere.
«Bovendien is het voor veel van
hen moeilijk om zich in te schrijven bij een Belgische club omdat
die vaak met wachtlijsten werken.»
Sinds kort trainen de jongeren

op maandagavond in een sportzaal dicht bij de hoofdzetel in
Anderlecht. Danny Moins, 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
individuelen een team te maken.
Meer dan Belgische jongeren
hebben deze vluchtelingen het
gevoel dat ze zich moeten bewijzen en dat zie je dan ook op het
voetbalveld. Individueel is er
veel talent, maar mijn taak bestaat erin om ze als team te laten
voetballen. In het begin verliep
dat moeilijk, maar ondertussen
maken de meesten al veel progressie.»
Na 10 speeldagen heeft de voetbalploeg van Minor-Ndako zich in

De jongeren oefenen tijdens een training. Foto Baert
de middenmoot van de competitie genesteld. De 17-jarige Safi Sefatullah uit Afghanistan is spits
van het team. Hij kwam 5 jaar geleden in België aan na een zware
tocht doorheen Iran, Turkije en
Europa. «Ik heb iedereen van mijn
familie daar achtergelaten en ben
alleen naar België getrokken. 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 pas met voetbal be-

OVERIJSE

Prijs voor
volkstuin
‘De Moerbei’

De woonkamer van het koppel brandde volledig uit. Arne Dewaet

gonnen. In mijn geboortestad
speelden er weinig jongeren
voetbal. Bij Minor-Ndako leren
we respect te hebben voor elkaar
op het voetbalveld. Maar ik amuseer me hier wel. Voetbal is belangrijk als hobby, maar ik hoop
later vooral een goeie schrijnwerker te worden.»

Uitlaatklep

Mehran Alimi (16) uit Afghanistan voetbalt dan weer vanaf zijn
zesde. «We speelden vooral met

vrienden op straat. Het moment
dat ik bij Minor Ndako aankwam,
heb ik mij meteen voor de voetbalploeg ingeschreven. Ook voor
mij blijft het een hobby, ik wil later elektricien worden.»
Voor Arjon Kotarja (16) uit Albanië doet voetbal dan weer de
stress verdwijnen. «Ik ben hier direct goed opgevangen. Iedereen
van de ploeg was direct vriendelijk en dat is belangrijk als je in
een vreemd land aankomt. Voetbal is een perfecte uitlaatklep.»

HOEILAART

Kerstverlichting vat vuur: woonkamer brandt uit

MACHELEN

Machelen viel dit jaar opnieuw
in de prijzen tijdens de jaarlijkse
prijsuitreiking van de Groene
Lente van de VVOG (Vereniging
voor Openbaar Groen). Volkstuin ‘De Moerbei’ werd derde in
de categorie educatief groen. De
cadeaucheque van 200 euro zal
integraal besteed worden aan
de volkstuin. (DBS)

zegt Meijlaers.
«We werkten daarom dit ambitieuze project uit, en kunnen rekenen op de financiële steun van de
provincie Vlaams-Brabant, de
gemeente Zemst, de Belgische
Curling Association en de World
Curling Federation. Het doel is
om samen een curlinghal met 3
banen, de nodige bergruimte, cafetaria en meer te bouwen op een
open terrein in de Driesstraat in
Elewijt. Met alle subsidies en ons

«Voetbal om te integreren»

Rijverbod door
feestje na
sporttraining

KRAAINEM

«Curling is een Olympische wintersport die vooral in Canada en
de Scandinavische landen gespeeld wordt. Maar curling komt
oorspronkelijk uit België en is
hier sinds enkele jaren ook weer
enorm populair. Bij gebrek aan
een echte curlingbaan spelen de
clubs op schaatspistes. Maar zo’n
schaatsbaan is vaak drukbezet én
met de vele diepe groeven allesbehalve ideaal. We spelen er eigenlijk als voetballers in een bos»,

Jonge vluchtelingen spelen in Brusselse zaalvoetbalcompetitie

KRAAINEM

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 architecten», 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 Johan Van Laethem was
boos om dat verzoek. «Leg dat
eens uit aan de ouders van verongelukte kinderen dat wij iemand die onder invloed rond
rijdt zonder straf laten vertrekken», zei Van Laethem. Het werd
een boete van 1200 euro waarvan de helft met uitstel en een
rijverbod van een maand dat H.
wel kan afleggen in het weekend en op feestdagen. (BKH)

19

HerbertenMartha, eengepensioneerd koppel uit de Topaaslaan
in Overijse, zijn nipt aan een kortemaarhevigebrandinhunhuis
ontsnapt. De rookmelder kon
henoptijdwaarschuwenvoorde
vlammen. «We zijn meteen uit
bedgesprongen»,verteltMartha.
«Detrappenhalvanonshuishing
volrook.Eensbenedenzagenwe
dat de brand woedde in onze
woonkamer. Mijn man probeerde de brand zelf te blussen met
detuinslang.Ikzelf vluchttenaar
buiten. Daar heb ik de brandweer gebeld.» Die was snel ter
plaatse en stelde vast dat de
brand ontstond door een kortsluiting van de kerstdecoratie.
Dewoonkamer vanhetkoppelis
volledig verwoest. (JAB)
LE

Eerste schepen Uyterhoeven
verliest deel bevoegdheden
Het schepencollege van Hoeilaart zal er in het nieuwe jaar helemaal anders uitzien. Met het
opstappen van Jean-Paul Van Horenbeke stapt nieuwkomer Annelies Vanderlinden in de ring.
Dat betekent dat het schepencollege meteen ook drie vrouwen
telt.
Opvallend is vooral het feit dat
eerste schepen Els Uyterhoeven
gekortwiekt werd in het aantal
bevoegdheden. De schepen
werd in het verleden vaak zwaar
onder vuur genomen door de
oppositie, maar burgemeester
Tim Vandenput zegt nu dat de
herschikking niets meer dan een
afspraak binnen de meerderheid

was.
«Mevrouw Uyterhoeven behoudt de diensten cultuur, feestelijkheden, senioren en erfgoed. Er was al voordien afgesproken dat ontwikkelingssamenwerking beter wordt gecombineerd met sociale zaken
en welzijn. Deze diensten hebben 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
Groenendaal waar de verhaallijnen naast elkaar lopen», besluit
burgemeester Tim Vandenput.
(DLO)

