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Kris Smet (38), de pastoor van de polderdorpen
Zandvliet en Stabroek die eind juli werd ontslagen
door het bisdom omdat hij te sociaal en modern is,
heeft gisteren voor een volle kerk zijn laatste twee
missen opgedragen. De sfeer was emotioneel en
grimmig. De afgevaardigde van het bisdom die uitleg
kwam geven bij het ontslag, werd uitgejoeld en
 uitgescholden door de misnoegde parochianen. Kris
Smet zelf kreeg minutenlang een staande ovatie.

BARBARA VUYLSTEKE

Rouwend en bedrukt, maar ook bijzon-
der strijdlustig. Zo kwamen honderden
jonge en oude inwoners van Zandvliet
en Stabroek gisterochtend hun geliefde
pastoor steunen tijdens zijn allerlaatste
eucharistievieringen in de twee gelovige
polderdorpen. De populaire Kris Smet
werd op 20 juli ontslagen door het Ant-
werpse bisdom. Officieel omdat hij niet
goed zou kunnen samenwerken met de
parochieteams, officieus omdat de der-
tiger te hip, te eigenzinnig en te sociaal
over zijn twee parochies regeerde. Het
ontslag van de populaire priester ver-
oorzaakte een storm van protest, maar
het bisdom bleef doof en blind voor peti-
ties en protestacties. 
Voor de laatste eucharistieviering van

Kris Smet kwamen veel parochianen zo-
als beloofd in het zwart gekleed. Een
paar militanten droegen grote, zwarte
vlaggen met zich mee. Eén van hen ging
daar zelfs pront en bits mee op de eerste
rij zitten. Het eerste halfuur van de dienst
bleef alles onheilspellend rustig. 

Volkscafé
Na de communie gaf pastoor Kris Smet
het woord aan de afgevaardigde van het
bisdom die het ontslag kwam motive-
ren: hét moment suprême waar ieder-
een had naar uitgekeken. Bisdom-afge-
vaardigde Jef Barzin stak enigszins
 onzeker van wal met een vaag verhaal
over herstructureringen binnen de Kerk
en hoe pastoors soms een andere functie
krijgen toegewezen. Na die woorden
 begonnen heel wat parochianen al on-

gemakkelijk te schuifelen op hun stoe-
len en verontwaardigd te mompelen.
Toen Barzin eraan toevoegde dat het
vertrek van een pastoor niet hoeft te
 betekenen dat een parochie stilvalt,
barstte de bom. Tientallen kerkgangers
begonnen luid te joelen en te roepen:
«Hypocriet!», «Lafaard!», «Zeg dan toch
gewoon de waarheid!» «En waarom
komt de bisschop ons dit zelf niet ver-
tellen? Is hij gehandicapt misschien?»
Heel even werd de sfeer zo bits dat het
Huis van God leek omgetoverd tot een
woelig volkscafé op de rand van een
 zenuwinzinking. Het was pastoor Smet
zelf die de gemoederen bedaarde en zijn
mis weer in handen nam. Waar de jonge
priester een ganse viering ijzig kalm was
gebleven, brak hij tijdens een kort dank-
woord. «Ik ben hier zes jaar geleden aan-

gekomen en ik heb jullie allen in mijn
hart gesloten», sprak Smet met tranen in
de ogen. «Ik wens jullie het beste toe.» 

Staande ovatie
Na een oorverdovend applaus — een
staande ovatie van enkele minuten —
verlieten de parochianen aangeslagen
(en velen huilend) de kerk. «Onze strijd
is nog niet gestreden», klonk het moe-
dig. «De kerken van Stabroek en Zand-
vliet zijn vanaf vandaag gesloten. Wij
 komen niet meer naar deze kerk totdat
onze eigen pastoor er het woord weer
kan voeren.»
Mooie, maar ijdele hoop, lijkt het. Smet
moet van het bisdom eerst pastoraal
dienstwerk verrichten en wordt daarna
«structureel» versast naar Kalmthout,
waar hij onderpriester wordt.

PAROCHIANEN VERZOENEN ZICH NIET MET ONTSLAG HIPPE PASTOOR

Gescheld en applaus
tijdens laatste mis

De ontslagen pastoor Kris Smet (rechts) kreeg een oorverdovend applaus van zijn geëmotioneerde parochianen. Ook voor de pastoor zelf viel het afscheid zwaar: hij sprak met tranen in de ogen. Foto’s PN

De afgevaardigde van het bisdom
kreeg de wind van voren.

Eerste dode
door kwallenbeet

Een 69-jarige vrouw is overleden
 nadat ze gebeten werd door een kwal
in Sardinië. Zij is waarschijnlijk 
het eerste dodelijke slachtoffer in
 Europa. De vrouw werd in haar been
gestoken toen ze in zee aan het
zwemmen was in de buurt van
 Cagliari. De Italiaanse zwom terug
naar het strand, maar daar zakte ze
ineen. Ze overleed door een allergi-
sche reactie. In de Middellandse Zee
worden steeds meer mensen gesto-
ken door kwallen. De bewuste kwal,
het Portugees oorlogsschip, wordt
ook meer en meer gesignaleerd.

Wilders noemt 
islam «achterlijk»

De Nederlandse politicus Geert
 Wilders vindt de islamitische cultuur
«achterlijk». Dat heeft hij gisteren 
gezegd op de Australische tv. 
«Onze  cultuur, die  gebaseerd is op 
het christendom,  jodendom en
 humanisme, is beter dan de achterlij-
ke islamitische cultuur», klonk het.
«Het is een  gewelddadige ideologie
zoals het communisme en fascisme.»

Groen licht voor grootste
vliegmaatschappij ter wereld
De Amerikaanse regering heeft groen
licht gegeven voor de fusie van Uni-
ted Airlines en Continental Airlines.
De nieuwe gigant wordt de grootste
luchtvaartmaatschappij ter wereld.
De bedrijven bereikten al in mei een
akkoord. In juli gaf de Europese
 Commissie zijn fiat, nu zegt ook het
Amerikaanse ministerie van Justitie
dat er geen problemen zijn wat
 betreft concurrentievervalsing. Door
de fusie ontstaat een gigant die een
jaaromzet van 22 miljard euro draait
en 370 bestemmingen in 59 landen
bedient met een vloot van 700 toe-
stellen en 87.000 medewerkers.

Wie gisteren door Zemst reed, zag
verschillende tricolore vlaggen
hangen in het straatbeeld. Dat ge-
beurde op vraag van de gemeen-
ten om een gevoel van nationale
verbondenheid te creëren. Dat
had alles te maken met de herden-
king van de veldslagen in Eppe-
gem tijdens de eerste wereldoor-
log. De Sint-Clemenskerk en de

militaire begraafplaats in Eppe-
gem vormden het decor van het
eerbetoon. Het eerbetoon vatte
aan met een misviering om 11 uur
en werd beëindigd met een hulde
aan het monument van de Eppe-
gemse oorlogsslachtoffers en een
stoet naar het militaire kerkhof,
waar een korte plechtigheid
plaatsvond. (DDBZ)

De politie van Vilvoorde moest
uitrukken, nadat zij melding had
gekregen dat onbekenden drie
maal geprobeerd hadden om in te
breken in drie verschillende wo-
ningen in de Hooigaardestraat. De
onbekende(n) pleegden enerzijds
braak door in de houten lijst van
een keukenraam te boren, ander-
zijds door met een onbekend
voorwerp een inkeping aan te
brengen in het kader van een an-
der raam. Uiteindelijk slaagden ze
er niet in om een van de woningen
te betreden. In de tuinen hebben
de dader(s) dan maar de tuinhuis-
jes opengebroken. Daaruit wer-
den twee duikerspakken en visge-
rief gestolen. (DDBZ)

De Chirojongens en Chiromeis-
jes van Londerzeel organiseer-
den zaterdag en zondag hun
jaarlijks Feestweekend. Gedu-
rende het hele weekend konden
de leden en sympathisanten
zich tegoed doen aan een brede
waaier van activiteiten. Zo werd
er zaterdagnamiddag een Kwis-
taxrace gehouden op de markt,
het Heldenplein en in de Brus-
selsestraat. Verschillende groe-
pen probeerden tijdens de race
om de meeste toeren af te leg-
gen met een go-cart. Uiteinde-
lijk wonnen de Chirojongens
van Steenhuffel de wedstrijd.
Wie niet racete, kon genieten
van kinderanimatie of proeven
van streekbieren. De avond
werd ingezet met een aantal op-
tredens. 
Gisteren stond er aan het Gil-
denhuis dan weer een fietszoek-
tocht voor volwassenen op het

programma. Maar ook kinderen
konden daaraan meedoen.  Voor
hen werd ere en speciaal kinder-
klassement gemaakt op basis

van 5 proeven langsheen het
parcours. Nadien kon je de be-
nen onder tafel schuiven voor
een barbecue. (DDBZ)

Zo’n 150 actievoerders bleven tij-
dens de nacht van vrijdag op za-
terdag overnachten in een tentje
langs de Ring rond Brussel. Het
tentenkamp werd opgesteld in
het Laarbeekbos in Jette. Op die
manier wilden ze hun protest te-
gen de verbreding van de Ring
kracht bij zetten. De actievoerders
vrezen dat een deel van het bos zal
moeten verdwijnen door de ver-
breding van de ring en dat die ver-
breding ook een aanzuigeffect zal
hebben, waardoor we over enkele
jaren opnieuw in de file staan en
er nog meer verkeer de binnen-
stad zal willen bereiken. 
De actie zorgde voor kijkfiles tot
zaterdagmiddag op de Ring. Ver-
der verliep alles rustig. «Er waren
geen incidenten», verklaart Sanne
Boelens van JNM. «We hebben ons
vrijdagavond rond een kampvuur
gezet en geprobeerd om enkele
uurtjes te slapen. Maar dat was
niet gemakkelijk. Er is best veel la-
waai langs de Ring. Zaterdagoch-
tend werd er dan een informatie-
moment gehouden en tegen de
namiddag hebben we ons kamp
opgebroken. We zijn blij dat alles
rustig is kunnen verlopen en dat
we ons protest kracht hebben
kunnen bijzetten met een origine-
le actie.» (DDBZ)
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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe job, nieuwe vrienden of wat vrije tijd over ? Dan
heeft het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) zeker wat voor jou. Een ruim aanbod aan
praktische opleidingen die je kan volgen op je eigen tempo, binnen je eigen mogelijkheden. Zowel
overdag als ’s avonds en op zaterdag ben je welkom om je bij te scholen naar een nieuwe toe-
komst.

CVO Elishout COOVI - E. Gryzonlaan 1 - 1070 Anderlecht - Tel. 02/526.77.40
www.elishout.be - cvo@elishout.be

Volwassenenonderwijs: ook iets voor u?
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MET ONTBIJT:

4 SEPTEMBER 

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW 
NIEUWS
IN DE 
KRANT

Nieuws uit je dorp,straat, 
gemeente? Van je school

of klas, van je vereniging? 
Van je sportclub? 
Je lokale helden?

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Weinig slaap langs
de ring

Kwistaxrace op feestweekend

De deelnemers van de  Kwistaxrace probeerden 
zo snel mogelijk te rijden . Foto Galicia

Duikerspakken
gestolen

Herdenking slag van Eppegem

Bloemenhulde aan het monument van de Eppegemse 
oorlogsslachtoffers. Foto Galicia
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Hulp voor Pakistan
Tijdens de laatste vergadering van
de werkgroep internationale sa-
menwerking werd  beslist om de
slachtoffers van de overstromin-
gen in Pakistan financieel te steu-
nen. In totaal wenst de werkgroep
1.000 euro over te maken aan Art-
sen zonder Grenzen. (DDBZ)

SCHERMUTSELING NA VERKIEZING VAN DE DRUIVENKONINGIN

Kroontje gaat naar Elisa I
OVERIJSE

Elisa Stuckens is zaterdagnacht verkozen tot de
nieuwe druivenkoningin. Net als Hanna I komt de
24-jarige nieuwe miss uit Overijse, waarmee de
jury dus opnieuw voor een meisje uit eigen
streek koos. Omstreeks vier uur ‘s nachts gooide
een schermutseling tussen twee jongeren wel
even roet in het eten, waarna één jongen gewond
werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

ANNELIES BAETEN

De grote verkiezingsshow begon
in cultuurcentrum De Blank.
Gastvrouw van de avond was Els
Tibau die alles aan elkaar praatte.
Twaalf finalisten probeerden de
tienkoppige jury daarbij nog een
laatste keer te overtuigen. Deze
editie schreven 52 meisjes zich in.
Twintig daarvan namen deel aan
de preselecties. De overblijvende
finalisten telden heel wat kandi-
daten uit de streek waaronder
vier uit Overijse, één uit Hoei-
laart, één uit Tervuren en één uit
Ottenburg.

Hét moment
Na de show trokken supporters
en fans naar de Markthal voor hét
grote moment. Na het optreden
van Gunther Neefs kwamen de fi-
nalisten nog een laatste keer op
omringd door de fantastische
dansers van Deadline Dance.
Daarna werd de jury op het podi-
um gevraagd. Schepen van Fees-
telijkheden Sven Willekens
(Open VLD) mocht de resultaten
bekendmaken. Elisa Stuckens uit

Overijse werd uiteindelijk verko-
zen tot druivenkoningin. Yati
Crabbe uit Meldert werd eerste
eredame en Roos Vloebergh werd
tweede eredame.

Auto
De voormalige druivenkonigin
Hanna Perdu kreeg de eer om Eli-
sa I te kronen. De nieuwe miss
heeft Communicatieweten-
schappen gestudeerd aan de Vrije
Universiteit Brussel en later nog
een lerarenopleiding afgerond.
Vandaag werkt ze als bediende in
het communicatiebureau Uni-
versal Communication in Hoei-
laart. «Het was nu of nooit», klinkt
het op de vraag waarom ze deel-
nam aan de wedstrijd. «Aange-
zien ik 24 jaar ben, was het mijn
laatste kans om mee te doen aan-
gezien dat de maximumleeftijd
is. Als Overijsese heb ik de verkie-
zing ook altijd gevolgd.» 
Elisa is ook zelf altijd erg actief ge-
weest in het verenigingsleven. «Ik
heb vijf jaar leiding, waarvan
twee jaar hoofdleiding gegeven
in de Chiro van Eizer. Ook in het
jeugdhuis Den Bloets en in de

speelpleinwerking ben ik actief
geweest.» Het zal de bevallige
miss wel helpen dat ze de streek
al goed kent. «Ik heb toch al een
stapje voor, aangezien ik al een
zekere kennis heb van de streek.
Ik zal mijn taak als druivenkonin-
gin dan ook echt ter harte nemen
door de Vlaams-Brabantse tafels-
druif en Overijse en de streek te
promoten.» Elisa gaat naar huis
met een prijzenpakket van
12.900 euro waaronder een auto.

Incident
Volgens de organisatie verliep
deze editie incidentloos, op één

schermutseling na. Omstreeks
3.50 uur werd een jongen met
verwondingen afgevoerd naar
het ziekenhuis. Organisator van
de Druivenfeesten Eric Van Eyc-
ken betreurt de zaak. «Tijdens de
laatste tien minuten van het be-
talende gedeelte van de  feesten
kwam het tot een schermutse-
ling tussen twee jongemannen.
Daarbij werd de ene geveld door
een afgebroken bierglas. We
hebben daarop meteen de
brandweer en de politie gebeld.
Die heeft de gestoken jongen
meteen afgevoerd naar het zie-
kenhuis. De politie heeft de

Markthal dan enkele minuten
afgesloten, omdat de dader zich
daar nog bevond. Hij werd even
later weer opgepakt en de deu-
ren gingen weer open. Dit is een
zeer spijtig voorval dat niet
thuishoort bij deze feesten.» 
De brandweer van Overijse be-
vestigde dat de brandweer giste-
ren is uitgerukt voor een scher-
mutseling, maar hield het op ge-
duw en getrek waarbij één ge-
wonde viel. Die werd met de zie-
kenwagen naar het hospitaal af-
gevoerd. De jongen was niet
zwaargewond of in levensge-
vaar.

Druivenkoningin Elisa Stuckens (midden) met de eredames Yati Crabbe (links) 
en Roos Vloebergh (rechts). Foto Deveuster

ELSENE

Leegstaand pand in
brand gestoken
In de Godecharlestraat in Elsene,
in de Europese wijk, is zondagna-
middag brand uitgebroken in een
gebouw van drie verdiepingen.
De brand ontstond in een leeg-
staand kraakpand, dat soms wel
gebruikt wordt door daklozen als
schuilplaats. De brandweer was
snel ter plaatse en had het vuur
snel onder controle, maar kon
niet verhinderen dat het dak door

de vlammen verteerd werd. 
Hoe de brand precies is ontstaan
is voorlopig nog onduidelijk,
maar nog volgens de Brusselse
brandweer zou het vuur zijn aan-
gestoken.  Op het moment van de
feiten was er niemand in het ge-
bouw aanwezig. Er zijn dan ook
geen gewonden gevallen en het
vuur is niet overgeslaan naar aan-
palende woningen. (DDBZ)


