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ZAVENTEM

Vijf kinderen zonder
gordel op achterbank
De lokale politie van Zaventem 
hield vorige zaterdag tijdens 
een controleactie enkele wa-
gens tegen. In één wagen zaten 
maar liefst vijf kinderen op de 
achterbank, terwijl er maar 
plaats was voor drie kinderen. 
Geen enkel kind droeg een gor-
del. De bestuurder kreeg een 
fikse boete. Twee inzittenden 
moesten te voet hun weg ver-
derzetten. Bij diezelfde contro-
le werden twee automobilisten 
uit het verkeer gehaald, omdat 
ze op de Leuvensesteenweg el-
kaar voortdurend rechts aan 
het inhalen waren. Daarbij re-
den ze ook over een aparte bed-
ding. In totaal stelde de politie 
tijdens de actie twintig overtre-
dingen vast.  (rdb)

ZELLIK

Drie keer rijverbod maar 
toch achter het stuur
De lokale politie van zone 
AMOW (Asse-Merchtem-
Opwijk-Wemmel) controleerde 
vorige donderdag op alcohol-
misbruik tijdens de avondspits 
op de Zuiderlaan. Van de 188 
gecontroleerde bestuurders 
blies niemand positief. De poli-
tie betrapte wel een geseinde 
bestuurder die tot drie keer toe 
een rijverbod had opgelopen. 
Hij kreeg er een proces-verbaal 
bovenop. De politie liet ook een 
niet verzekerd voertuig takelen 
en betrapte enkele bestuurders 
zonder geldig rijbewijs. 
 (mvl)

MACHELEN

Woluwestraat dicht 
door werkzaamheden
Aan het B-post kantoor in de 
Woluwestraat worden vandaag 
tussen 7 en 19 uur werkzaam-
heden met een kraan uitge-
voerd. De Woluwestraat zal in 
de richting van de Kerklaan 
afgesloten worden. De politie 
heeft een plaatselijke omleiding 
voorzien. Er is ook verkeer 
mogelijk vanuit de Kerklaan. 
De hele dag geldt een parkeer-
verbod ter hoogte van de wer-
ken.   
(rdb)
 

ANDERLECHT

Vrouw die slag kreeg 
roept op tot kalmte
De 47-jarige Fatiha die op 
30 december zonder pardon 
een slag in het gezicht van een 
voorbijganger kreeg, maant 
iedereen op tot kalmte. Vorige 
week deed een video de ronde 
van het geweld op de Bergense-
steenweg. Meteen werd 
gespeculeerd dat de vrouw het 
slachtoffer was geworden van 
een racistische daad. Het film-
pje lokte veel reacties uit. Voor-
al jongeren uit de buurt wilden 
de zaak op eigen houtje uitplui-
zen. De vrouw laat in een reac-
tie op een online televisieka-
naal weten dat de politie de 
zaak onderzoekt en roept ieder-
een op tot kalmte. Er is onder-
tussen nog niemand opgepakt.  
(rdb)

De actie Pizza'Don is een ini-
tiatief van kaasrasper en ver-
pakker Kaasbrik in samen-
werking met Poverello Brus-
sel. Het is het orgelpunt van
de tien jaar lopende pizzabak-
wedstrijd ‘Pizzaiolo van het
jaar’. 

“We vonden het tijd om met
iets speciaals uit te pakken en
alle laureaten te verzamelen”,
zegt Karlien De Turck, zaak-
voerster van Kaasbrik. “Zij
waren onmiddellijk gewonnen
voor het idee van een liefda-
digheidsdiner. Eén van de piz-
zabakkers vond het dan weer
een goed idee om de minder-
bedeelden van Poverello te
steunen. Poverello is centraal
gelegen en het dient de min-
derbedeelden. Dankzij de lo-
gistieke steun van Poverello
werd Pizza'Don mogelijk.”

Minder miserie

Michel Griffet van pizzeria
Nero T'Avala in Eeke, één van
de pizzaiolo’s, gaat er volledig
voor. “Ik heb niet moeten na-
denken toen ze mij vroegen
om pizza's te maken voor de
minderbedeelden”, zegt hij.
“Het bezorgt me een goed ge-
voel om iets terug te geven aan
de maatschappij. Als iedereen
dat zou doen, zou er veel min-
der miserie zijn in de wereld.”

Quirino Landi van pizzeria Il
Sorisso della Nonna uit Dam-
me beaamt dit. “Als je iemand
kan helpen, dan geeft dat altijd
een fijn gevoel”, zegt hij.

Gisteren was het dan ook een
speciale dag bij Poverello in
de Zuinigheidsstraat in het
centrum van Brussel. Iedere
dag helpt de liefdadigheidsor-

ganisatie kansarmen, daklo-
zen en alleenstaanden met
een warme maaltijd en onder-
dak.

Zonnestraal

“Onze vrijwilligers zijn elke
dag in de weer om minderbe-
deelden een warme maaltijd
aan te bieden”, zegt Johan Van
Eetvelde, verantwoordelijke
van Poverello. “Ze krijgen hier
niet alleen warm eten, maar
ook een plek om even uit de

eenzaamheid te komen. Van-
daag is een speciale dag en de
minderbedeelden zullen dat
zeker voelen en vooral proe-
ven. We hebben niets aange-
kondigd, dus deze pizza's zijn
een verrassing. Dat geeft een
zonnestraal aan de mensen.
De volgende dagen zullen ze er
nog aan denken en over pra-
ten. Dit is dus geen gewone
maandag en dat is wel eens
fijn. Deze speciale dag kleurt
als het ware het geheel van on-
ze activiteiten.”

Actie Pizza'Don steunt minderbedeelden van Poverello

Beste pizzaiolo's van het land
bakken 300 pizza's voor goed doel
Bijna tweehonderd min-
derbedeelden konden gis-
teren smullen van pizza's 
van de zes beste pizzaio-
lo's van het land. Dat 
gebeurde bij Poverello in 
het centrum van Brussel, 
waar minderbedeelden 
elke dag kunnen genieten 
van een warme maaltijd.

BRUSSEL 

W De beste pizzabakkers van het land 
werkten samen om pizza's aan 
minderbedeelden te schenken.
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JOHAN VAN EETVELDE
VERANTWOORDELIJKE POVERELLO.

“Vandaag is 
een speciale dag en 
de minderbedeelden 
zullen dat voelen 
en vooral proeven”

W In Poverello schuiven elke middag bijna 200 mensen aan voor een maaltijd. 

A
M

G

de gemeente Zaventem.” Al is 
dat niet nodig:  het evenement 
vindt plaats op private grond. De 
brandweer hoeft ook geen toela-
ting te geven. “We geven wel 
vaak advies”, zegt Alain Habils 
van de brandweerzone Vlaams-
Brabant West. “Veel hangt na-
melijk van de omstandigheden 
af, zoals voldoende plaats tussen 
de brandhaard en het publiek.”  
(rdb/ego/grl)

okkerzeel blijft het een jaarlijkse 
traditie. “We blijven dit behou-
den”, zegt Kurt Ryon (Klaver 
N-VA), burgemeester van Steen-
okkerzeel. “We hebben niet de 
intentie om de verbranding af te 
schaffen.” Gerrit Andries van de 
Nossegemse dorpsraad volgt zijn
voorbeeld. “Ook wij gaan vol-
gend jaar een 28ste editie orga-
niseren”, zegt hij. “We vragen 
dan wel toelating aan Skeyes en 

W De kerstboomverbranding in Nossegem werd vroeger dan gepland stopgezet.

IF

Het aantal kerstboomverbran-
dingen in de regio neemt zien-
derogen af. Alleen in Asse, Lon-
derzeel, Steenokkerzeel en 
Zemst worden er nog georgani-
seerd. Ook in Nossegem (Zaven-
tem) vindt al 27 jaar lang een 
kerstboomverbranding plaats. 
Vorig weekend kwamen 450 
mensen na een fakkeltocht sa-
men op het terrein in de Voska-
pellelaan. Maar plots kwam de 

brandweer het vuur blussen op 
vraag van luchtverkeersleider 
Skeyes. De rook veroorzaakte 
namelijk hinder op één van de 
start- en landingsbanen. 

In andere gemeenten speelt het
milieu een belangrijke rol. Dat is 
het geval in Peutie (Vilvoorde), 
waar de kerstboomverbranding 
van vzw (W)armkracht op het 
laatste nippertje werd afgebla-
zen. Burgemeester Bonte (SP.A) 
vindt het tijd om af te stappen 
van de verbrandingen omwille 
van de milieuproblematiek. In 
Opwijk werd het evenement ja-
ren geleden stopgezet, omdat on-
der andere Natuurpunt ertegen 
gekant was.

Toch worden niet alle kerst-
boomverbrandingen verbannen. 
In Malderen ging dat twee we-
ken geleden nog gepaard met op-
tredens. Ook in Zemst en Steen-

Kerstboomverbranding
wordt uitzondering
Kerstboomverbrandingen 
zijn steeds meer een uitzon-
dering. Dat is het gevolg van 
de schade die zo'n verbran-
ding berokkent aan het mili-
eu. In Nossegem werd vorig 
weekend een kerstboomver-
branding door de brandweer
stopgezet.
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