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VLEZENBEEK
Landelijke Gilde 
viert verjaardag
De afdeling van de Landelijke Gilde
in Vlezenbeek organiseert een
feestweekend op zaterdag 23 en
zondag 24 juni. Zo wordt de hon-
derdtwintigste verjaardag van de
vereniging extra in de kijker gezet.
Het feest vindt plaats op de hoeve
van de familie Keymolen in de Ko-
nijnestraat in Vlezenbeek. Zater-
dag wordt vanaf 14 uur de wed-
strijd België-Tunesië uitgezonden
op groot scherm en kan vanaf 16
uur iedereen napraten over de
match. Om 21 uur treedt Willy
Sommers op en om 22.30 uur mag
Get Ready het podium op. Vanaf
23.30 uur is er een fuif. Zondag be-
gint met een eucharistieviering om
10 uur in de loods van de familie
Keymolen en om 11 uur is er een
gratis receptie. Om 12 uur brengt
voorzitster Sonja De Becker van de
Boerenbond een bezoekje en vanaf
dan tot 18 uur wordt er varken aan
‘t spit geserveerd. (BKH)

ZAVENTEM
Jaloerse man rijdt in
op vriendin 
(en voorbijganger)
Een 22-jarige Vilvoordenaar heeft
het de afgelopen tijd wel heel bont
gemaakt. De man zat tot twee we-
ken geleden in een -volgens zijn ad-
vocaat- ‘toxische relatie’. Het ge-
volg hiervan was een resem inci-
denten waarbij hij zijn vriendin in
het openbaar sloeg. Zo ging hij
haar aan de Delhaize in Kortenberg
te lijf. Het ernstigste incident vond
plaats aan een tankstation in Za-
ventem. Nadat andere klanten zijn
vriendin wat te veel aandacht had-
den gegeven kwam het aan de wa-
gen tot een discussie. Een slag in de
maag en klets in het aangezicht
volgde waarna de vrouw op de
grond viel. Hierop scheurde hij weg
met de wagen, waarbij hij zijn
vriendin en een toevallige passant
bijna omverreed. Poging doodslag,
aldus het parket. Naast deze inci-
denten diende zijn ondertussen ex
ook klacht in voor zes verkrachtin-
gen door hem. Voor alle betichtin-
gen samen werd een celstraf van 18
maanden met uitstel gevorderd.
«Hij wilde niemand doden dus voor
die poging doodslag vragen we de
vrijspraak. Daarnaast geeft hij
slechts 1 verkrachting toe», aldus
zijn advocaat Sven De Kerpel. Uit-
spraak op 6 augustus. (WHW)

BORCHTLOMBEEK
Kerkstraat afgesloten
Op 2 juli wordt de Kerkstraat van 9
uur tot 15.30 uur afgesloten door
herstellingswerken. De straat zal in
beide richtingen niet bereikbaar
zijn. Voor het doorgaand verkeer
wordt een omlegging voorzien in
beide richtingen via Kraanstraat,
Knoddelstraat, Donkerstraat,
Broekstraat, Nieuwbaan, Lostraat
en Weverstraat. 
Ook bussen van De Lijn zullen de
omleiding volgen. (MEN)

De Opwijkse brandweerlieden overhandigden een 
cheque aan de vzw Optempo. Foto RV

OPWIJK
Brandweer schenkt cheque van 1.250 euro aan Optempo

De vzw Vriendenkring Brand-
weerpost Opwijk heeft liefst
1.250 euro geschonken aan de
werking Optempo, een onder-
deel van vzw Zonnelied. Optem-
po is een dagcentrum voor vol-
wassenen met een verstandelijke
beperking die niet in het klassie-
ke arbeidscircuit terecht kunnen.
Dankzij Optempo krijgen ze wel
gepaste begeleiding in het Kloos-
ter van Opwijk. Het geld, dat ver-
zameld werd door de jaarlijkse
kalenderverkoop, zal gebruikt
worden voor de aankoop van
materiaal in verschillende ate-
liers. Daarnaast was er een ook
een soort tombola verbonden
aan de kalenderverkoop. De win-
naars, An Van Nuffel en Danny
De Troye, ontvangen een VIP-
pakket voor de champagnebar
van de Opwijkse brandweerlie-
den tijdens de jaarmarkt van 27
juni. Jongere winnaars zullen een
VIP-behandeling krijgen tijdens
de opendeurdag van de Opwijkse
post op 15 september. (TVP)

1.200 mensen in Villa Servais
De tentoonstelling Leven in Villa
Servais lokte over twee weekends
gespreid meer dan 1.200 bezoe-
kers. Het was de eerste keer in 37
jaar dat er iets georganiseerd
werd voor het grote publiek. Tij-
dens de tentoonstelling werden
foto’s en stukken getoond die
weergaven waarvoor de villa van
de cellist en componist de voor-
bije decennia diende. Blikvanger

was de kortfilm ‘Leven in Villa
Servais’, waarbij 32 getuigen die
er ooit woonden of op de school-
banken zaten hun anekdotes bo-
venhaalden. De dvd met de docu-
mentaire is te koop in Den Ast
voor 8 euro. Meer info op
www.denasthalle.be. De villa zelf
zal de komende jaren gerestau-
reerd worden. Die werken zullen
twee tot drie jaar duren. (BKH)

HALLE

Gemeente bestrijdt onkruid met hete lucht
Het gemeentebestuur van Beer-
sel zet voortaan een machine in
die met hete lucht onkruid weg-
schroeit. Het is volgens het sche-
pencollege de milieuvriendelijk-
ste oplossing en brandgevaar
wordt ook uitgesloten. De machi-
ne kost 124.327,50 euro en zal
vooral ingezet worden op voet-
en fietspaden. Tijdens de zomer-
maanden wordt er gewerkt met

de onkruidschroeier en bij nat
weer en tijdens de winter kan dan
een onkruidborstel met een kan-
tensnijder gebruikt worden. De
machine rijdt op CNG en kan tot 4
kilometer per uur rijden terwijl
het onkruid verwijderd wordt.
Met een speciaal mes kan ook
gras dat over de straat heen groeit
gemakkelijk weggesneden en
weggeborsteld worden. (BKH)

BEERSEL

Het Halse gehucht Essenbeek is twee dagen aan het feest. Van-
avond wordt er al een kubbtornooi afgewerkt en mag Balkan
Gipsy Band Djurdjevaks de Vlaamse kermis muzikaal openen
maar dit weekend barst het feest pas echt los. 
Zaterdagvoormiddag is er tot 13 uur een grote rommelmarkt.
Kinderen kunnen er ravotten op springkastelen, zich laten
schminken en spelletjes spelen. De voetbalwedstrijd België-Tu-
nesië wordt dan weer op groot scherm vertoond vanaf 14 uur en
clownsduo Pipo en Pipette mag tussen 16 uur en 17 uur met de
allerkleinsten plezier maken. ‘s Avonds programmeerden de or-
ganisatoren voor de jeugd ook de Ghostrockers maar met optre-
dens van Gerammel en Geboenk, Sergio, coverband Hammerti-
me en hoofdact Soulbrothers zal naar het einde toe vooral het
oudere publiek op de dansvloer staan. The Love Heroes mogen
de elfde editie van de Vlaamse kermis afsluiten. 
Meer info op www.kermisessenbeek.be. (BKH)
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Essenbeek maakt zich op 
voor twee dagen Vlaamse Kermis

nu zijn nieuwste creatie op de markt
brengen. «Onze pastis mag je niet ver-
gelijken met de grote spelers, zoals Ri-
card of Pastis 51. Die commerciële be-
drijven voegen anethol toe aan hun
drank. Dat zet de anijssmaak extra in de
verf. Veel mensen haken daarom af. Wij
voegen geen anethol of andere aroma-
ten toe. Een deel van onze pastis wordt
gedistilleerd met onder meer anijs en
zwarte peper. Dat geeft een rijke, zachte
smaak. Deze Pajotse pastis is erg subtiel.
Het grote publiek zal hem zéker lusten.»
In Vlaanderen werd er nooit eerder pas-
tis op de markt gebracht. Sterker: mo-

menteel is de Pajotse pastis de enige
Belgische variant in ons land. «Pastis is
een vergeten drank», aldus De Cort. «Een
beetje te vergelijken met gin tien jaar
geleden. Met pastis kan je erg creatief
en vernieuwend te werk gaan. Zeker
omdat er zo weinig merken op de markt
zijn. Of het even populair wordt als gin?
Dat weet ik niet. De reacties zijn wel fe-
nomenaal. De mensen willen eens iets
anders proberen. Dat maakt het net zo
interessant voor ons.»
De Cort ging zijn pastis al testen in het
hol van de leeuw. Twee medewerkers
trokken afgelopen maanden naar het

zuiden van Frankrijk om de pastis te ser-
veren in de typische cafés. En wat
bleek? De Fransen zijn dol op ‘onze’ pas-
tis. «Dat zegt genoeg zeker», lacht De
Cort. «In Wallonië wordt er meer pastis
gedronken dan Vlaanderen. Wie weet
kunnen wij daar verandering in bren-
gen.» 

Opendeurdag
De pastis van Ground Control is zondag
verkrijgbaar tijdens de opendeurdag
van de stokerij in de Boekhoutstraat.
Volgende week staat de pastis bij de be-
tere drankenhandelaar.

GROUND CONTROL MAAKT EIGEN VERSIE VAN ZOMERS DRANKJE

Fransen gek van eerste Vlaamse pastis

Ground Control veroverde medio 2015
de gin-markt. Manu De Cort kwam op
het idee om een stokerij te openen
waarbij de gin op ambachtelijke wijze
wordt gemaakt. Het concept sloeg met-
een aan. In een mum van tijd nam
Ground Control zijn plekje in de markt
in.
Na de voorstelling van hun eigen graan-
jenever ‘Boum Patat’ slaat de stokerij
een nieuwe weg in.
«Vanaf volgende week kunnen de men-
sen onze eigen pastis kopen», zegt De
Cort. «Het idee ontstond vorig jaar, tij-
dens het Halse muziekfestival Specta-
kulo. De organisatie vroeg of we, naast
onze gin, ook pastis konden serveren.
Het zou niet passen om de commerciële
merken te geven. Daarom besliste ik om
zelf een pastis te maken. Kenners waren
in de wolken van de rijke smaak. Onze
pastis viel in de smaak.» 
Een jaar lang sleutelde De Cort aan het
smakenpalet en samenstelling van de
pastis. Na een lange testperiode mag hij

Deze zomer een potje
petanquen? Dan mag
het obligate glaasje pas-
tis zeker niet ontbreken.
Vanaf volgende week
kan u genieten van Pa-
jotse pastis. Het Peping-
se Ground Control - ge-
kend van de populaire
gin - brengt een eigen
pastis op de markt.
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Manu De Cort van Ground Control met zijn nieuwe creatie: de Pajotse pastis. Foto Mozkito


