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BOORTMEERBEEK

DHL neemt Sentipharm over
Sentipharm, een afdeling van MSD Belgium (Group

Merck) gevestigd in Boortmeerbeek, krijgt vanaf 1 no
vember een overnemer. DHL Supply Chain neemt de
activiteiten over. Er vallen voorlopig geen ontslagen.
‘De 92 arbeiders en bedienden behouden gewoon hun
baan voor hetzelfde loon’, zegt MSDwoordvoerder
Stefan Junqué.
‘Voor een tiental mensen, die in het buitenland wer
ken, wordt naar een oplossing gezocht. Door de over
name is de werkgelegenheid verzekerd. Dat is een ge
ruststelling voor de werknemers.’ (evb)

SCHAARBEEK

Spoorwegbrug in toekomstig
treinmuseum Train World
Een deel van de Pont du Luxembourg, een spoorweg

brug over de Maas in Namen, wordt morgen in het toe
komstige treinmuseum Train World in Schaarbeek ge
plaatst.
‘Het treinmuseum wordt daardoor almaar concreter,’
zegt persverantwoordelijke Leen Uytterhoeven. ‘De
plaatsing van het brugdeel is een mijlpaal voor ons’.
Train World wordt gebouwd naast het oude station van
Schaarbeek. De opening is gepland voor 2015. (belga)

V A N O N Z E M E D E W E R K S T E R

SANNE DE BACKER
ROOSDAAL | Het nieuws dat

Jan Denil vanaf 1 november niet
langer directeur van hun school is,
slaat bij de leerlingen van het IMI
in Ledeberg/Roosdaal in als een
bom. Enkele dagen geleden ont
vingen de leerlingen van het IMI
een brief, gericht aan de perso
neelsleden, leerlingen en hun ou
ders, met de boodschap dat het be
leid van directeur Jan Denil onvol
doende is voor de vzw Onderwijs
inrichtingen Zusters der Christe
lijke Scholen WestBrabant
(OZCW).

Politieinterventie

Daarop stelden de leerlingen als
protest een Facebookpagina op
onder de titel ‘Jan Denil moet di
recteur blijven op het IMI’. De pa

gina kan ondertussen rekenen op
meer dan 430 volgers. Voorbije
zondagavond kwamen enkele
leerlingen samen op de speel
plaats van de school voor verdere
protestacties. Ze drongen binnen
in het schoolgebouw, plaatsten
sloten op de deuren, gooiden stoe
len van de tafels en verspreidden
overal de slogan ‘Onze wil is De
nil’. De politie werd op de hoogte
gebracht en kwam ter plaatse.
‘Met deze acties willen we duide
lijk maken dat we niet akkoord
gaan met de beslissing van het
OZCW’, zeggen de leerlingen. ‘Er
wordt beweerd dat er de voorbije
jaren veel klachten waren over
zijn beleid en dat bijna niemand
hem nog steunde. Deze kritiek is
niet correct. We konden bij direc
teur Denil terecht met alle proble
men en vragen. Hij luisterde en

probeerde een oplossing te vin
den. Dat hij na een beleid van ze
ventien jaar gedegradeerd wordt
tot godsdienstleerkracht, kan
voor ons echt niet.’

Ouders verontwaardigd

Maandag staakte een tachtigtal
leerlingen op de speelplaats en
ook vanmorgen zetten de leerlin
gen hun steunbetuiging voor Jan
Denil voort. ‘Er werden tientallen
affiches opgehangen met de dui
delijke boodschap ‘Onze wil is De
nil’, maar die werden helaas snel
verwijderd. De komende dagen
blijven we staken en willen we zo
veel mogelijk handtekeningen via
petities verzamelen.’ De leerlingen
kregen ook steun van buitenaf.
Leerlingen van Don Bosco Groot
Bijgaarden, die zelf twee jaar aan
het IMI studeerden, betuigden
hun steun aan de schoolpoort van
het IMI.
Denil volgde de acties via de Face
bookpagina. ‘Mijn beleid is blijk
baar niet zo slecht zoals de inrich
tende macht van OZCW beweert’,
zegt hij.
‘Ook de ouders reageren veront
waardigd op de Facebookpagina.
Ze zijn vooral ontevreden dat mijn
ontslag per brief werd verstuurd.
Dat kon voor velen niet door de
beugel.’

Nadat bekendraakte dat Jan Denil
niet langer directeur mag zijn van het
Immaculata Mariainstituut in
Roosdaal, protesteren de leerlingen
massaal. Hun boodschap is duidelijk:
‘Onze wil is Denil’.

FACEBOOKPAGINA EN STAKING ALS PROTEST

Leerlingen IMI willen
dat directeur Denil blijft

DHL neemt het distri
butiecentrum
Sentipharm in Boort
meerbeek over. © evb

BRUSSEL

Gevel van
ASLKgebouw
stort in tijdens
afbraak
Op de hoek van de Zilver

straat en de Kreupelenstraat,
in het centrum van Brussel,
is gisterennamiddag de gevel
van een gebouw ingestort.
Dat meldden de Brusselse
brandweer en de Brusselse
lokale politie.
Het gaat om een oud ge
bouw van de ASLK dat
wordt afgebroken.
Bij de instorting vielen geen
slachtoffers, maar drie tegen
overliggende kantoorgebou
wen werden uit veiligheids
overwegingen ontruimd.
Een ingenieur van de stad
Brussel kwam ter plaatse om
de situatie te onderzoeken.
(belga)

De leerlingen van het IMI verzamelden als protest op de speelplaats. © dbs

BRUSSEL

Leegstaande
loods
gebruikt om
te feesten

Buurtbewoners van de
Ninoofsepoort in SintJans
Molenbeek kregen de voorbije
weken te kampen met
luidruchtige feesten in een
leegstaande loods. Die zou
volgens de NVA niet geschikt
zijn als feestlocatie. De partij
vraagt om verduidelijking bij
de gemeente.

De leegstaande loods aan de
Ninoofsepoort zorgt al een tijd
voor overlast voor de buurtbe
woners. Het gebouw is een ver
zamelplek voor al dan niet lou
che autohandelaars.
Maar de laatste weken is er
’s nachts ook geluidsoverlast
door feesten. Op 12 oktober
werd er Blackout Belgium geor
ganiseerd, een dansfeest waar
vierduizend bezoekers op af
kwamen. Enkele misnoegde
buurtbewoners dienden een
klacht in bij de gemeente Mo
lenbeek.

Open brief

Molenbeeks gemeenteraadslid
Dirk Berckmans (NVA) en
Brussels gemeenteraadslid Jo
han Van Den Driessche (NVA)
hebben hun ongenoegen geuit
over het volgens hen onrecht
matige gebruik van de loods als
feestlocatie.
In een open brief aan minister
president van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest Rudi
Vervoort (PS) en Rachid Madra
ne (PS), staatssecretaris voor
Ophaling en verwerking van Af
valstoffen en Openbare Netheid,
vragen de gemeenteraadsleden
een duidelijk antwoord op de
vraag of de loods geschikt is
voor feesten. Ook van het ge
meentebestuur vragen ze om
meer uitleg.

Groene ruimte

‘Door het uitblijven van een de
finitieve heraanleg van de Ni
noofsepoort, ligt de loods er al
jaren ongebruikt bij’, zeggen de
NVA politici. ‘In afwachting
van die heraanleg kunnen de
terreinen met een kleine inves
tering worden omgevormd tot
een openbare en groene ruimte.’
(rdb)


