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Lessen uit kalitacrash
■ De Kalita-crash heeft er de inwoners van Zaventem aan herinnerd dat het leven rondom de luchthaven niet risico-vrij is.
Daarom is het belangrijk
dat het gebruik van starten landingspistes niet langer gestuurd wordt door
politieke beslissingen maar
door Belgocontrol en de verkeersleiders in functie van
de weersomstandigheden, de
heersende windrichting, de

zwaarte van de toestellen en
de technische uitrusting van
de gebruikte banen.
Tijdens de maand augustus
werd omwille van werken
aan de startbaan 25 R bijna
continu gebruik gemaakt van
de banen 02/20. Dit zorgde

voor een ondraaglijke overlast in grote delen van onze
gemeente. Wij hebben er begrip voor dat deze werken
noodzakelijk waren maar in
de volgende maanden mag
dit niet leiden tot een intenser gebruik van de baan
O2/20. Integendeel moet de
weekendconcentratie
van
dagvluchten boven de Oostrand worden tegengegaan.

In najaar zal het spreidingsplan opnieuw ter sprake komen .

Jeugd enthousiast over de maalderij
■ Het is weer voorbij, 1 september, de eerste schooldag. Een tweetal weekjes later vindt er nog een eerste schooldag plaats,
nl. op het Jeugdmuziekatelier Sterrebeek (JMA). Dan kan ik eindelijk weer aan mijn pianolessen beginnen, ik heb er al zin in.
En dit jaar ga ik ook zanglessen volgen, dat wordt spannend! Maar dat is niet de enige verandering voor mij dit jaar, want we
verhuizen met z’n allen van het Muziekatelier naar het nieuwe gemeenschapscentrum ‘De Maalderij’.
Onze oude gebouwen, de
vroegere gemeenteschool en
gemeentehuis werden afgebroken om plaats te maken
voor de serviceflats.
Maar ik ben blij dat we nu
eindelijk weer samen in een
mooi nieuw gebouw zitten.
Een gebouw dat echt bestemd is voor muziek, cultuur en plezier. Een plaats
waar wij thuishoren.
Van buitenaf ziet het gebouw er al heel mooi uit!
De officiële opening zal
plaatsvinden op 20 september. En dat zal het JMA ook
meevieren door een klein
optreden.
Hopelijk krijgen we alles
op tijd geïnstalleerd en raken we snel gewend aan de
nieuwe omgeving. En dan
natuurlijk hopen dat er een
goede akoestiek is. Want
muziek, dat moet klinken!
Mijn eerste zangnoten moeten volledig tot hun recht
komen. Maar ik ben er gerust in dat alles zal loslopen!
Nog een klein beetje geduld

en ons muzikale schooljaar
kan weer starten in een
gloednieuwe
omgeving!
Het zal wel even wennen
zijn, maar we gaan “ De

Maalderij” ombouwen tot
één groot muziekpaleis!
Dit was mijn eerste artikeltje voor CD&V Direct.

Hopelijk bevalt het jullie en
mag ik in de toekomst nog
meer schrijven.
Heidi Van Rompuy

