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Fifty One Club schenkt cheques
aan scholen Woudlucht en TAnder
ServiceClubFiftyOneLeuvenheeftafgelopenmaandagtweechequesvan
telkens4.000euroaantweescholenvoorbijzonderonderwijsgeschonken.
Het gingomBBOGWoudlucht enTAnder, eenafdeling vanTerbank. «We
hebbendie8.000euroonderanderesamengebrachtmetonzeeersteont-
bijtmandenactie voormoederdag», zegtLeonNelissen, voorzitter vande
FiftyOneClub. «Eenactie die, zoals het bedragdoet vermoeden, zeer ge-
slaagdwasenzeker voorherhalingvatbaar.»HetwasNelissenzelf diede
chequesmochtoverhandigenaande twee scholen. FridaDeRoost, direc-
trice vanWoudlucht, en Jan Deceulaer, directeur van TAnder, namen de
cheques inontvangst. (KBH) Foto Vertommen

KAMPENHOUT

Provincie subsidieert
gedenkinitiatief oorlogsverleden
DeprovincieVlaams-Brabanttrekt4.600eurouitvooreenKampenhouts
toeristischherdenkingsprojectronddeEersteWereldoorlog.Degemeen-
teKampenhoutenhaarheemkundigekringCampenholtwerkenaaneen
projectomin2014de100-jarigeherdenkingvanWOItoeristischtebele-
ven. Daarvoor zal onder meer een fietslus gecreëerd worden die ook in
Kampenhout vijf haltes - veelal kerken in debuurt vandeoorlogsmonu-
menten -aandoet.Metdesubsidiezullenzowel inKampenhoutals inde
deelgemeenten Berg, Nederokkerzeel als Buken oorlogsmonumenten
wordengerestaureerd.Bedoelingismethetinitiatiefdedorpskernenvan
degemeenteteherwaarderenalsherdenkingsplaatsenvanhetoorlogs-
verleden.Indebuurtvandeterenoverengedenkzuilenen-murenkunnen
ook evenementen rondhet oorlogsverledenwordengehouden.De sub-
sidie isafkomstiguithetEuropeesLandbouwfondsvoorPlattelandsont-
wikkeling. (SPK) Foto Ponsaerts

KEERBERGEN Gitaarschool Cadenza houdt eindevaluatie

OUD-HEVERLEE

Zilveren lepel voor Spaans Dak
Burgemeester Albert Vandezande reikte onlangs de ‘Zilveren Lepel’ uit
aanMichel Uyttendaele, zaakvoerder van restaurant Spaans Dak. Dit
gebeurde inaanwezigheidvandeorganisatorenvande ‘ZilverenLepel’.
Alleen al voor de ligging is restaurant SpaansDak een bezoekjewaard.
TussendevijversvanhetZoetWaterenaanderandvanhetHeverleebos,
aandeMauritsNoëstraat,vind jehetveertiende-eeuwsepandwaaruit-
baterenchefMichelUytendaeleal 17 jaarde scepter zwaait.Achterhet
fornuis wordt hij bijgestaan door zijn zonen Jonathan en Kristof. Het
SpaansDakstaatbekendomzijnvernieuwendesmaakcombinatiesenis
eenrestaurantvanhoogculinairniveau.Opdefoto burgemeesterAlbert
Vandezandetijdensdeoverhandiging,metverderKristof,chefMichelen
Jonathan. (VDWH) Foto Vertommen

BAAL Alfons Mergaerts en Angele Hermans 50 jaar getrouwd
AlfonsMergaerts en Angele Hermans uit
het Rozendal in Baal (Tremelo) trouwden
op2juni1952inWerchterenvierdenrecent
hun vijftigste huwelijksverjaardag. Fons
(67),afkomstigisuitBaal,werkteaanvan-
kelijk in de ‘stooffabriek’ in het Brusselse
Haren. Vervolgens was hij 15 jaar aan de
slagbijZagerijVermaeleninAarschot,om
tot slot ook nog eens zo lang als timmer-
man in de bouw te werken. Angele (69)
werkte tot haar 21ste in de wasserij van
Werchter.Daarnazorgdezevoorhethuis-
houdenenhundriezonen.Erkwamenook
twee kleinkinderen en al evenveel achter-
kleinkinderen.Fonsreed inzijn jonge jaren
veel koers. Het is daar ook dat hij Angele
leerde kennen. Hij voetbalde ook en deed
aan loopwedstrijdenmee.Nugaathij nog
geregeld naar wielerwedstrijden kijken.
Angele volgt graag de populairste televi-
siefeuilletons. (SPK) Foto Ponsaerts

OUD-HEVERLEE

Verkeers- en veiligheidsweek
succesvol afgesloten
DeGemeentelijke Basisschool vanOud-Heverlee hield onlangs
eenverkeers-enveiligheidsweek.DepolitiezoneDijlelandkwam
terplekkeomeenhandjetehelpen.Zoleerdedepolitiedekinde-
ren inzien dat een degelijke kennis van de verkeersregels nood-
zakelijkis.Kinderenhebbenimmersbeperkteervaringinhetver-
keerenzijnvaakonvoldoendestuurvaardigomteanticiperenop
gevaarlijkesituaties.Tijdensdeverkeersweekkregende leerlin-
gen theoretische en praktische proeven voorgeschoteld, onder
meeroverdekennisvanhetverkeersreglementendeplaatsvan
defietserinhetverkeer.Datgebeurdeviaeenverkeerswandeling
in de omgeving vande school.Opde foto de klas van jufAn van
het tweede leerjaar, onder het toeziend oog van directrice Ann
GoedseelsendepolitiezoneDijleland. (VDWH) Foto Vertommen

TILDONK Emiel Pittevils en Maria Van Meerbeeck 60 jaar getrouwd

EmielPittevilsenMarie-LouiseVanMeerbeeck
uit de Persoonsstraat in Tildonk (Haacht) vier-
denop24meihundiamantenhuwelijksverjaar-
dag. Emiel, afkomstig uitWespelaar, leerde de
16-jarigeMaria uit Tildonk tijdens eenmisvie-
ringkennen.Samenonderdeparapluonderweg

naar huis sloeg de vonk over. Emiel werkte
45jaarlangophetministerie;achtereenvolgens
op‘Koloniën’, ‘Ontwikkelingssamenwerking’en
‘BuitenlandseZaken’.Maria zorgdeondertus-
senthuisvoorhethuishoudenenhunvierdoch-
tersenzoon.Mielwasookjarenlangactief inde

gemeentepolitiek:zowelalsgemeenteraadslid
als OCMW-voorzitter. Ondertussen telt de fa-
milie Pittevils acht kleinkinderen en er zijn ook
al zes achterkleinkinderen. De dagelijkse op-
vangvanenkele vandekleinkinderenhoudtde
jubilarissen jong. (SPK) Foto Ponsaerts

De leerlingen van het lesjaar
2011-12 van Gitaarschool Ca-
denza uit Keerbergen kregen
zaterdagavondhuneindevalu-
atie. 24 leerlingen, allemaal
tussendeachten18jaar,brach-
tenvooreenpubliekvanjuryen
familieleden een zelfgekozen
nummer.Naafloopkreegieder-
een van de driekoppige jury
naast lovende woorden ook
nog een diploma. «Anders dan
iedereen individueel voor de
jury te laten spelen, kiezen we
er voor van de eindevaluatie
een minioptreden te maken»,
zegtprivéleraarenbezielervan
Cadenza, Guy Kestens. «Voor
de meeste leerlingen de kans
omvanelkaareenstehorenhoe
verdeanderenal staan», aldus
devadervanberoepsmuzikant
Tom Kestens (oprichter Lalal-
over en voormalig toetsenist
DasPop).Dedoordeleerlingen
duidelijk geliefde gitaarleraar
zelf bracht na afloop samen
metdejuryledennogenkelege-
smaaktecovers. (SPK) Foto SPK
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VOETBALCLUB KLAAGT GEBREKAAN INFRASTRUCTUURAAN

KVC Kessel-Lo kampt met plaatstekort
KESSEL-LO (LEUVEN)

Voetbalclub KVCKessel-Lo, die aan het Bouw-
dewijncomplex langs de Diestsesteenweg in Kes-
sel-Lo traint, kamptmet een groot plaatstekort
voor jeugdspelers. «Voor volgend seizoen zullen
we tientallen jeugdspelersmoeten weigeren»,
zegt voorzitter Georges Lammens, die het ge-
brek aan infrastructuur en trainers aanklaagt.

HENDRIK SIMOEN

Ondermeereénvandezonenvan
Tie Roefs, lijstrekker voor de pro-
vincieraadvoorGroen,moetdoor
het plaatsgebrek vertrekken bij
KVCKessel-Lo.«Maarditgaatniet
enkelovermijnkind.Tallozekin-
derenwordenhierdoorgeraakt»,
vertelt Roefs. «Het is van belang
dat goede spelers kunnen door-
stromen naar een eersteklasser
als OHL. Maar het is minstens
even belangrijk dat jongeren die
niet zo getalenteerd zijn als Thi-
bault Courtois of Lionel Messi,
ook een plaats krijgen in de club
van hun keuze. Wij roepen de
staddanookopomeenoplossing
tevindenvoordeuitgeslotenjon-
geren, door bijvoorbeeld extra
terreinen te installeren.»
Bij KVC Kessel-Lo bevestigt met
het probleem. «Komend seizoen
zullenweweer60à70 jeugdspe-
lersmoetweigeren», zegtvoorzit-

ter Georges Lammens. «Sinds de
fusie zijn wij de laatste voetbal-
club inKessel-Lo.Daardoorkam-
pen we met een overvloed aan
spelers in alle leeftijdscatego-
rieën. Al onze plaatsen voor het
komende seizoen, zijn nu al vol-
zet.Nieuwejeugdspelersmoeten
bij ons zelfs een vaardigheids-
proef afleggen. Alleen de goede
voetballersmogenerbij.Dankom
je helaas in situaties terecht
waarbij je ook kinderenmoet te-
leurstellen.»
«Het is allemaal goed en wel dat
de stad nieuwe wijken bouwt in
Kessel-Lo die jonge gezinnen
aantrekken. Maar de kinderen

van die gezinnen moeten ook
kunnen sporten», vervolgt Lam-
mens. «En veel van hen willen
voetballen. Als het van ons af-
hangt, komen er 500 nieuwe le-
den bij de club, maar onze infra-
structuur laat dat niet toe. Enwe
hebben te weinig jeugdtrainers.
Wij zijnwel vragende partij voor
eenoplossing.»
Volgens schepen van sport Els
VanHoof zit deOHL-hype ermo-

gelijk voor iets tussen. «Westel
len vast dat er een ware OHL-
hype isontstaan, sindsdieclub in
eerste klasse speelt. Daardoor
trekkenheelwat spelersvanbui-
ten Leuven naar bij ons. De voor-
bijezes jaarwerdal800.000euro
geïnvesteerd in KVC Kessel-Lo.
We hebben er deze legislatuur
een nieuw kunstgrasveld aange-
legd, en een nieuwe kantine ge-
bouwd.Datbeleidwordtookver-

der gezet», zegt Van Hoof. «De
nieuwe trainers die KVC Kessel-
Lo nodig heeft, moeten ze zelf
zoeken. De stad geeft wel subsi-
dies als een club jeugdtrainers
aanwerft, maar de clubs moeten
die wel zelf zoeken. Alle begrip
voor het plaatsgebrek, maar de
stad is er mee bezig en kan nu
eenmaalnietalles inéénkeerop-
lossen. En bepaalde zaken moet
declubnueenmaal zélf doen.»

FatihaDahmani enTieRoefs vanGroen op het veld van de club. Foto Vertommen

AARSCHOT

Clement Peerens
op Hageland
Festival
TheClementPeerensExplosition
(CPeX)isdit jaartezienophetHa-
geland Festival in Aarschot. Dat
heeft de band zelf bekendge-
maaktophaarwebsite.CPeXisde
groep rond Hugo Matthysen en
Ronny Mosuse en scoorde hits
met onder meer ‘Dikke Lu’ en
‘Vinde gij mijn gat niet te dik in
dezerok’.Het festivalvindtplaats
op vrijdag 10 en zaterdag 11 au-
gustus.Anderenamenopdeaffi-
chezijnTheDevilles enGeppetto
andTheWhales, diedit jaarde fi-
nalevanHumo’sRockRallyhaal-
den. Binnenkort meer info op
www.hagelandfest.be (GMA)

KESSEL-LO

Louis Tobback enMiaDeVits ontvangenhetmemorandum. VPL

Jeugddienst JOETZ en senioren-
vereniging S-Plus hebben giste-
ren incaféDeCurve inKessel-Lo
en memorandum overhandigd
aanburgemeesterLouisTobback
(sp.a) en Vlaams Parlementslid
Mia De Vits (sp.a). De 12 aanbe-
velingen van hetmemorandum
zullen volgens JOETZ en S-Plus
desolidariteit tussendejongeen
oudegeneratiebevorderen.
Onzesamenlevingstaatvooreen
uitdaging:wevergrijzen enver-
groenen tegelijkertijd», klinkt
het. «Binnenafzienbare tijdgaat
de bevolkingspyramide er hele-
maal anders uitzien. Kkinderen
en grootouders zullen een rela-
tief groot aandeel van de bevol-
king uitmaken. Wij zijn ervan
overtuigddatdiejongerenense-
niorenelkaarheelwat tebieden

hebben. Een sterke band tussen
dietweegeneratiesverbeterthet
samenleven.»
Om die intergenerationele soli-
darteit te versterken, werden
12 concrete aanbevelingen op-
gesteld. «Wehebbenhetmemo-
randum, waarvanMaya en Leo-
na Detiège meter zijn, overhan-
digdinhetkadervandegemeen-
teraadsverkiezingen.De‘12pun-
ten voor 2012’ zijn onder meer:
het oprichten van een gemeen-
telijke raad met leden van ver-
schillende generaties als plat-
form, een eigen referentiesche-
pen voor deze groep, meer mo-
gelijkheden tot samenleven en
ontmoeten,... Wij hopen dat ie-
dereen die meedoet aan de ver-
kiezingen zich laat inspireren
dooronsmemorandum.» (HSK)

JOETZ en S-Plus overhandigenmemorandum aan Tobback

LEUVEN

Drie vrouwelijke
lijsttrekkers
bij sp.a
Sp.a heeft haar kandidaten be-
kend gemaakt voor de provin-
cieraadsverkiezingen in de dis-
trictenDiest, LeuvenenTienen.
Opvallend is dat de drie lijst-
trekkersvrouwenzijn:Leuvens
schepen Denise Vandevoort
voor het district Leuven, gede-
puteerde Karin Jiroflée voor
Diest en Tiens schepen Marie-
Claire Loozen voor Tienen. Zij
wordenbijgestaandooreenmix
vanervarenkrachten.
Andere opvallende namen op
de lijsten zijn: nationaal sp.a-
voorzitter Bruno Tobback (als
lijstduwer in Diest), Leuvens
burgemeesterLouisTobbacken
schepen Mohamed Ridouani
(als lijstduwers in Leuven),
schepenen Jo De Clercq uit He-
rentenCilCuypersuitBierbeek,
gemeenteraadsleden Eveline
Madrid en Laila El Abouzi uit
Leuven en Griet Lissens uit He-
rent, provincieraadslid Jo Stu-
lens uit Leuven, en OCMW-
raadslidGrietVerhennemanuit
Bertem. Die laatste staan alle-
maal op de lijst van het kiesdis-
trict Leuven. (KBH)

KORTENBERG

Vzw Acolisa houdt
jaarlijkse eetavond
De vzw Acolisa, die zes jaar ge-
ledeneen schooltje inKinshasa
opende, houdt komend week-
end haar jaarlijkse eetavond.
«Ditjaarstuderendeeersteleer-
lingen af», zegtWim Raeymae-
kersvanvzwAcolisauitKorten-
berg. «Daarom staat onze eet-
avond van volledig in het teken
van die eerste diploma-uitrei-
king.»
«In 2003 startten we met de
sponsoring van enkele school-
gaande kinderen uit verschil-
lendescholen inCongo,maaral
snel bleek dat er grote proble-
menquaniveauwaren.Sommi-
gevijfdejaarshaddenmeerken-
nis dan zesdejaars. Omdat we
dachtendat het beter kon, heb-
ben we zelf een school opge-
richt.Westarttenmetéénklasje
enelk jaar kwamereenklasbij.
De leerlingen van dat eerste
klasje studeren binnenkort af.
In juli trekkenwenaarKinshasa
omdediploma’suit te reiken.»
Mensen die de organisatie fi-
nancieel willen steunen, kun-
nen zaterdag 9 juni naar CC Co-
lomba trekken voor de eet-
avond. Op hetmenu staan Afri-
kaansegerechten. (RDK)

KOMEND SEIZOEN
ZULLEN WE WEER
60 À 70 SPELERTJES
MOETEN WEIGEREN
Georges Lammens
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