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Vereenvoudiging, transparantie en rechtvaardigheid 
zijn de kernpunten in de beleidsnota van minister 
van Financiën Steven Vanackere (CD&V, foto). Zo 
pleit hij voor een nultolerantie tegenover belasting-
plichtigen die geen aangifte doen. Ook de regionale 
verschillen zouden volgens het CD&V-kopstuk ge-
leidelijk moeten verdwijnen. «De financiële sector 
moet duurzaam en gezond zijn», klinkt het.

De voorzitters van de Kamer en de Senaat gaan 20% 
van hun extra voorzittersvergoeding inleveren, zo 
zijn de werkgroepen rond het statuut van de federale 
parlementsleden overeengekomen. Ook ondervoor-
zitters (-15%), fractieleiders, secretarissen en commis-
sievoorzitters (-5%) doen hun duit in het zakje. Verder 
wordt ook de uittredingsvergoeding geschrapt voor 
parlementsleden die vrijwillig hun zitje afstaan.

Parlementsvoorzitters leveren in Vanackere lanceert ambitieuze nota

«Criminaliteit praat geen 
Nederlands of Frans»

Ook Groen en Ecolo kozen ervoor 
samen naar de kiezer te trekken 
in vijftien Brusselse gemeentes. 
Vanuit de overtuiging dat er sa-
men meer te verwezenlijken valt 
in een grootstad als Brussel. Dat 
werd maandag nog eens beves-
tigd door de twee partijen.
En ook Open Vld en MR reikten 
elkaar de hand voor een tweeta-
lige stadslijst. «Omdat gemeen-
tebeleid de taalkundige grenzen 
overstijgt», legt Brussels Open 
Vld-kopstuk Els Ampe (foto mid-
den) uit.
Ze verwijst daarbij naar typisch 

stedelijke problemen als zwerf-
vuil of criminaliteit. «Die pra-
ten geen Nederlands of Frans», 
klinkt het fors. «Die moeten in 
de eerste plaats aangepakt wor-
den, ik denk dat daar iedereen 
het over eens is.»
Ze verwijst ook naar de kenmer-

kende situatie van de Brusselse 
binnenstad, waar tot een derde 
van de mensen niet het Neder-
lands of het Frans als moedertaal 
heeft. «Wat maakt het dan uit 
wie welke taal spreekt? Zolang er 
maar goed bestuurd wordt.»
Dat de programma’s van Open 

Vld en MR inhoudelijk niet ge-
heel overeenkomen, deert Ampe 
niet. «Er zijn genoeg raakpun-
ten. In het verleden hebben we 
al samengewerkt, al moeten wat 
details nog uitgeklaard worden.»
En electoraal plukken de liberale 
Brusselaars ook de vruchten van 
de samenwerking. Bij de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen was 
een vierde van de Vlaamse stem-
men goed voor amper één zetel 
bij Open Vld. Een grote partij 
betekent meer electorale slag-
kracht. MR haalde vier zetels 
binnen.
Voor de precieze plaatsen op 
de lijst is het nog wachten tot 
vrijdag. Senator Alain Courtois 
(MR) trekt alvast de lijst. Volgens 
Ampe verliep de verdeling van 
de plaatsen «probleemloos». 
Zijn tweetalige stadslijsten de 
toekomst voor Brussel? De groe-
nen en de liberalen zijn er al-
vast van overtuigd. «Ik denk dat 
het lokale beleid er alleen maar 
wel bij kan varen», concludeert 
Ampe. n

brussel In brussel heb-
ben Open Vld en Mr be-
sloten de handen in elkaar 
te slaan. De twee partijen 
trekken met een gemeen-
schappelijke stadslijst 
naar de kiezer, «omdat we 
elkaar inhoudelijk gevon-
den hebben, wars van de 
landstalen», zegt brus-
sels Open Vld-kopstuk els 
Ampe.

Vandeurzen schaaft verdeling 
assistentiebudgetten bij

brussel Vlaams minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V, 
foto) gaat het systeem van de 
persoonlijke assistentiebudget-
ten (PAB) voor mensen met een 
handicap drastisch bijsturen. 
Wie vanaf 1 maart met een PAB 
start, krijgt niet langer het hele 
budget in één keer uitgekeerd, 
maar slechts een ‘werkkapitaal’ 
ter waarde van vijf twaalfden 
van het totale budget. De CD&V-
minister hoopt zo meer mensen 
sneller aan een assistentiebudget 
te helpen. De voorbije jaren bleek 
immers dat gemiddeld minstens 
10% van het budget niet wordt 
aangewend, goed voor zo’n € 8,9 
miljoen die jaarlijks moet worden 

teruggevorderd. Dat ‘geparkeerd 
geld’ kan niet aan iemand anders 
worden toegekend.  

/// www.vaph.be

«Vlaanderen 
gaat er wel op 
vooruit»

brussel Volgens CD&V-
voorzitter Wouter Beke (foto) 
gaat Vlaanderen er wel op 
vooruit in de nieuwe finan-
cieringswet. Dat heeft hij ver-
klaard in ‘Terzake’. Daarmee 
spreekt hij de conclusies van 
KU Leuven-professoren André 
Decoster en Willem Sas te-
gen. Zij zien Vlaanderen € 2,1 
miljard verliezen tegen 2030. 
Maar Beke wijst op de onzeker-
heid van economische progno-
ses op lange termijn. Hij somt 
eveneens de voordelen van de 
nieuwe financieringswet op: 
meer fiscale autonomie voor 
Vlaanderen, een meer trans-
parante solidariteit en minder 
transfers. Decoster en Sas zeg-
gen zich op «meer realistische 
hypotheses» te baseren dan de 
onderhandelaars. Voor Wallo-
nië gaat het om een verlies van 
ruim € 800 miljoen in 2030, 
klinkt het nog. n
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 Â Brussels minister Brigitte 
Grouwels (CD&V) betreurt 
de uitspraken van Waals PS-
minister Jean-Claude Marcourt 
over de band tussen Wallonië 
en Brussel. Als Wallonië zich 
terugtrekt uit Brussel en zich op 
zichzelf gaat concentreren, heeft 
niemand daar baat bij, klinkt het. 

 Â De regering en het amb-
tenarenkorps installeren een 
werkgroep om de pensioenher-
vorming voor ambtenaren verder 
uit te werken. Dat heeft het co-
mité A, waar vertegenwoordigers 
van ambtenaren en vakbonden 
in zetelen, afgesproken met de 
regering.

 Â Het Vlaams Parlement zal 
niet anders kunnen dan de ver-
goedingen voor zijn parlements-
leden te verlagen, zegt Groen-
kopstuk Stefaan Van Hecke. Hij 
baseert zich op een artikel in de 
Bijzondere Wet van 1980 waarin 
staat dat de vergoedingen in de 
deelstaatparlementen niet hoger 
mogen liggen dan de vergoedin-
gen in de Kamer.

kort NieuWs

Kernenergie roept vragen op

Was er na de ramp in Fuku-
shima een imagocampagne 
nodig?
«Het idee voor een nieuwe 
campagne was er al voor de 
ramp. Ook in 2009 en 2010 
deden we het al. Maar we be-
sloten na de ramp wel wat 
minder provocatief te werk 
te gaan. De voorbije maanden 
hebben we vragen over kern-
energie ingezameld van ge-
wone mensen, nu publiceren 
we de antwoorden. Uit een in-
terne peiling blijkt dat mening 
tegenover kernenergie niet zo 
erg was veranderd door Fuku-
shima, maar er is wel een gro-
te behoefte aan informatie.»

Het Nucleair Forum verenigt 
bedrijven en onderzoeksin-
stellingen uit de nucleaire 
wereld. staat dat de objecti-
viteit niet in de weg?

«De nucleaire sector heeft 
een grote verantwoordelijk-
heid om in alle openheid te 
communiceren. Afgeschilderd 
worden als een gesloten groep-
je zou niet correct zijn. We 
hebben de expertise in huis 
om alle vragen te beantwoor-
den en engageren ons ook om 
dat op een genuanceerde ma-
nier te doen.»

Het Nucleair Forum liet 
enkele vissen zwemmen in 
koelwater als campagnemid-
del. Gezond?
«De vissen hebben het over-
leefd. Het koelwater was een 
staal genomen uit de Maas, op 
honderd meter van de centrale 
van Tihange. We wilden vra-
gen aan passanten ontlokken, 
met succes. De vissen leven nu 
in een visvijver.»  (sc)

Korte Metten

brussel Met een op-
merkelijke campagne 
probeert het Nucleair 
Forum kernenergie een 
beter imago te bezorgen. 
Communicatieverant-
woordelijke Matthias 
Meersschaert geeft meer 
uitleg.

Belga / B. Fahy
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Wikipedia houdt 
er een dag mee op

Het internet staakt. Niet alleen 
Wikipedia maakt zichzelf een 
dag lang onbereikbaar voor de 
buitenwereld, ook websites als 
Mozilla, Twitpic en Wordpress 
plannen acties. Of dat ook in ons 
land gevolgen heeft, moet nog 
blijken. Maar vast staat dat in 
heel de Verenigde Staten het in-
ternetverkeer een dag lang dras-
tisch ontregeld wordt.
De websites protesteren zo tegen 
SOPA, of de ‘Stop Online Piracy 
Act’. Met dit wetsvoorstel hoopt 
de Amerikaanse politiek orde te 
scheppen in de malafide chaos 
van het internet. Concreet krijgt 
Justitie een wapen in handen om 
allerhande illegale praktijken aan 
te pakken: van het streamen van 
de nieuwste films tot het aanbie-
den van illegale muziekbestan-
den. 
Maar daar houdt het niet op. Ook 
websites die linken naar illegale 
inhoud kunnen de rechter achter 
zich krijgen. Adverteerders riske-
ren eveneens serieuze boetes. Het 

wetsvoorstel voorziet zelfs een 
mogelijkheid om websites niet 
meer op Amerikaanse bodem be-
schikbaar te maken.
De stakers en ook grote bedrijven 
als Google, Facebook en Twitter 
vrezen dat SOPA leidt tot een heel 
nieuwe vorm van internetcen-
suur. Verschijnt er op YouTube 
een illegaal fragment uit een 
nieuwe film, dan voorziet het 
wetsvoorstel een boete of sluiting 
voor de filmpjessite. Momenteel 
komt er eerst een waarschuwing, 
waarna YouTube het bewuste 
fragment offline haalt.

De platenmaatschappijen en 
filmlicentiehouders dringen al 
langer aan op een verstrengde 
wetgeving. Vraag is of SOPA er 
ook in deze vorm zal komen. De 
felle protesten van de internetge-
meenschap maken indruk in Wa-
shington. Vanuit het Witte Huis 
komt de boodschap dat online 
piraterij door buitenlandse websi-
tes een groot probleem is, «maar 
we steunen geen wetgeving die 
de vrijheid van meningsuiting be-
dreigt of de innovatieve wereld-
wijde dynamiek van het internet 
ondermijnt». n

brussel De online ency-
clopedie Wikipedia doet 
vandaag de deuren toe. In 
plaats van lemma’s over 
de meest uiteenlopende 
onderwerpen verschijnt er 
een dag lang een zwarte 
pagina op de engelstalige 
versie uit protest tegen 
sOPA, de ‘stop Online 
Piracy Act’. 

Huiszoekingen volgen 
elkaar op in Operatie Kelk

brussel In de bisdommen Brugge en Gent en in het regionale 
huis van de Broeders van Liefde in Gent hebben speurders in het 
kader van Operatie Kelk een dertigtal dossiers in beslag genomen. 
Het gaat daarbij om dossiers van geestelijken die genoemd worden 
in misbruikzaken. Dat meldt het federaal parket. Maandag von-
den er al huiszoekingen plaats in Antwerpen, Hasselt en Meche-
len. Onderzoeksrechter Wim De Troy is op zoek naar elementen 
die wijzen op het schuldig verzuim van de Kerk. De Kerk verleent 
alle medewerking, maar geeft verder geen informatie vrij «in het 
belang van het onderzoek». In de zomer van 2010 vonden er al 
huiszoekingen plaats in het kader van Operatie Kelk, waarop een 
procedureslag volgde over het werk van De Troy. n
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 Â De Gentse burgemeester Da-
niël Termont (sp.a) vraagt zijn 
collega’s of ze achter een verbod 
op de verkoop van vuurwerk en 
wensballonnen staan. 

 Â Bij een zwaar ongeval op de 
Antwerpse ring vielen één dode 
en vier zwaargewonden. Na het 
ongeval ontstonden urenlange 
files. Een zwangere vrouw ge-
raakte niet meer tijdig in het 
ziekenhuis en moest bevallen 
in een ambulance op de pech-
strook.

 Â Het bedrijf Eternit heeft 
beroep aangetekend tegen het 
vonnis van de Brusselse recht-
bank van eerste aanleg. Het 
bedrijf werd veroordeeld tot 
het betalen van een schadever-
goeding na een sterfgeval door 
asbest.

 Â Vorig jaar zijn 51.972 Belgen 
gecremeerd. Dat zijn er 1.163 
meer dan in 2010, zo blijkt uit 
gegevens van de Algemene 
Directie Statistiek en Econo-
mische Informatie van de FOD 
Economie.

kort niEuWs

«Je leeft maar een dag, vandaag»
Pater Phil Bosmans (foto) is 
overleden op 89-jarige leeftijd. 
Dat meldt zijn uitgever Lan-
noo. Bosmans was drijvende 
kracht achter de oprichting 
van de Bond zonder Naam in 
Vlaanderen. Hij was 36 jaar 
lang bezieler van de beweging 
en stond mee aan de basis van 
diverse initiatieven zoals be-
schutte werkplaatsen en op-

vangtehuizen voor vrouwen 
en ex-gedetineerden. Bosmans 
verzon ook talloze spreuken 
waaronder «praat niet recht 
wat krom is» en «je leeft maar 
een dag, vandaag» en was au-
teur van tal van boeken. Van 
‘Menslief, ik hou van je’ gingen 
er alleen in Vlaanderen en Ne-
derland al 800.000 exemplaren 
over de toonbank. Bosmans 

was na een zwaar verkeerson-
geval en een beroerte al langer 
op de sukkel. «Hij was tegelijk 
een sociaal ondernemer en 
een inspirerend leider», laat de 
Bond zonder Naam weten. n

Postuum

Foto B. Hulselmans
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BRUSSEL ● De Voetbalbond gaat
een verplichte medische keuring
opleggen aan haar 400.000 leden.
Zo wil ze het aantal fatale
incidenten door hartproblemen
op het veld terugdringen.
Vooraanstaande cardiologen
vragen om alle competitiesporters
uitgebreid te onderzoeken.

DOOR SOFIE VANLOMMEL

Afgelopenweekend stuikte een zestien-
jarige speler van SCMerksem tijdens een
wedstrijd tegen ’s Gravenwezel in elkaar:
hartstilstand. De jongen kon gereani-
meerd worden, maar ligt nog steeds in
kritieke toestand in het ziekenhuis. Het
is niet het eerste incident met een jonge,
schijnbaar gezonde atleet. De Konink-
lijke Belgische Voetbalbond ondernam
deze keer meteen actie: er komt een ver-
plichte sportmedische keuring voor alle
400.000 spelers die jonger zijn dan 18.

De jongen die vandaag in het zieken-
huis tussen leven en dood zweeft, werd
nochtans getest. De erfelijke hartkwaal
die hem bijna het leven kostte, kwam
niet aan het licht. “Slechts 1 à 2 procent
wordt na afname van een electrocardio-
gram naar een cardioloog verwezen”,
zegt cardioloog Luc Janssens. “Dat is vol-
gens mij veel te weinig: in Italië of
Australië is dat 5 à 6 procent. Van die
groep krijgt ongeveer een op tien beper-
kingen opgelegd, tot zelfs een volledig
sportverbod.”

Onaangename verrassingen

Voor de meerderheid van sporters is
een hartaandoening niet gevaarlijk, zegt
de wereldvermaarde cardioloog Pedro
Brugada (VUB). Hij scoorde in 2004 een
wereldprimeur door met Khalilou
Fadiga de eerste profvoetballer ter
wereld met een defibrillator het veld op
te sturen. “Iedereen dacht dat ik gek was

geworden. Vandaag kan Fadiga terug-
blikken op een briljante carrière. Met de
juiste begeleiding kun je veel. Voor de
meeste aandoeningen volstaat een
goede opvolging, en we kunnen al heel
veel op een of andere manier behande-
len. Het gevaar schuilt in het niet weten.
Dan komen de onaangename verrassin-
gen, de dodelijke ongevallen.”
In Italië is het aantal plotse doden door

hartfalen spectaculair teruggedrongen

sinds het verplichte medisch onderzoek
voor wie sport in competitieverband,
zegt cardioloog Janssens, die ook aan het
hoofd staat van de medische commissie
van de Belgische Wielerbond. Dat is een
van de weinige grote sportverenigingen
die haar jonge leden jaarlijks test, een
voorwaarde om aan wedstrijden deel te
nemen. Dat gebeurt in het wielermilieu
al bijna 15 jaar, ook in de motorsport, de
gymnastiek, het rugby, bergbeklimmen,
boksen, duatrlon en triatlon wordt er
getest.

Screening in alle competities

Luc Janssens: “Degrootste sportbonden
in ons land zijn nog nietmee, terwijl alle
sporten waarbij uithouding en kracht
een rol spelen potentieel gevaarlijk zijn.
Het professionele circuit treft zelf rege-
lingen, maar is het leven van een wereld-
kampioen meer waard dan dat van een
amateur?

“Ik pleit voor een uniforme screening,
in alle competities. Schaken is geen wiel-
renen, het trainingsvolume en de inten-
siteit spelen uiteraard een rol. Vandaag
zijn we geshockeerd omdat een zestien-
jarige wordt getroffen door een hart-
kwaal, maar er zijn recent nog een tafel-
tennisser, iemand die volleybal speelt en
twee voetballers overleden.”
Een medische test wordt voorafgegaan

door een vragenlijst, waarin gepeild
wordt naar de medische familiegeschie-
denis, levensstijl en andere risicofacto-
ren. Voor de start van de competitie,
vanaf twaalf jaar, volgt een elektrocardi-
ogram. Is de renner achttien, dan moet
hij een inspanningsproef afleggen.
Sommige aandoeningen zijn pas op
latere leeftijd opspoorbaar. Een
hartscreening kost 40 à 60 euro, en
wordt niet door het Riziv terugbetaald.
“Duur? Twee keer testen in het leven
van een jongere betekent dertig jaar vei-
lig sporten.”

Hartonderzoek verplicht voor 400.000 jonge voetballers, cardiologenwillenuitbreidingnaar alle sporten

Voetbalbondvecht tegenhartfalen

Straks begint hij aan zijn nachtdienst als
vliegtuigmechanicus opde luchthaven. De
metaaldetector zal hij routineus mijden.
“Ze kennen mij daar al. Soms word ik tot
tienkeerperdaggefouilleerd.Hetmoethè,
als je een defibrillator hebt.” Al bijna zeven
jaar draagt Steven Cockx (24) “een ei” met
zich mee. “Zo groot is het ongeveer. Twee
elektroden rond mijn hart, een toestel
onder mijn borstkas. Toen ik wakker werd
nade ingreep,voelde ikhetzitten.Nuishet
helemaal ingegroeid.”
Zijnvader isoverledenaaneenuitzettend

hart,hijwasamper42. Testenwezenuitdat
zoon en dochter zijn kwaal erfden. Vijftien
was Steven toen hij dat te horen kreeg.
“Verschieten, ja.MaarvolgensdokterPedro
Brugada was sport geen probleem.” Een
jaar later kwam hij ademloos met de fiets
bij een vriend aan. “Eenhalfuur later stond
ik zwetend buiten, buiten adem, in t-shirt
in de winterkou. Mijn hart bonkte ver-
schrikkelijk, ik voelde een enorme druk op
mijn hersenen.Mijn hart heeft een paar
seconden stilgestaan en is daarna vanzelf
weer inganggeschoten.”

Balletje trappen

Enkele uren later werd hij wakker: met
defibrillator, een jongensdroom armer.
“Nog een paar matchen, en we zouden
kampioen spelen met de voetbalploeg
van Elewijt. De spelers waren enorm aan-
gedaan en ze vonden zo snel geen ver-
vanger op mijn positie. De laatste man
op het veld. Kampioen spelen, het is niet
gelukt.” Hij was een beenharde verdedi-
ger, zegt hij. “Met niemand compassie,
op het veld had ik geen vrienden.” Talent,
dat hadhij te over. Onmisbaar bij Elewijt,
door Lierse gescout. “Voetbal was mijn
leven, daarna was er niets anders. Na de
ingreep ben ik nog een paar keer naar
een match gaan kijken. Naast het veld
vond ik er niks aan. Spelen, dat wilde ik.
Emotioneel werd ik daarvan. Heel kwaad
ook, en verdrietig. En natuurijk verlies je
contactmet de andere spelers als je geen
vier keer per week meer samen op het
veld staat.”
Twee jaar later bewees de defibrillator

voor de eerste en voorlopig enige keer zijn

diensten. “Ik kreeg hartkloppingen tijdens
sport op school.Mijn zicht vielweg, ik voel-
de mij wegglijden. En daarna een schok
doormijnhele lichaam. Toennietsmeer, ik
wasalleenenormmoe.”
Sportenbeperktzichnutotfitness.Metde

hartslagmeter om en de handremop. “Het
is beteromfit teblijven. Voormijngezond-
heid, of voor het geval mij nog eens iets
overkomt. Dan recupereer je beter. Ik
gebruikwelaltijdeenhartslagmeter.Voluit
gaan, dat gaat nietmeer.Mijn lichaam laat
hetwelmerkenals ik teverga,mijn longen
gevende limiet aan.”

Voetbal speelthij enkelnogmetzijnpete-
kind. “Een balletje trappen, dat lukt nog. Je
leert er mee leven. Je weet wat kan, en wat
niet meer lukt. Ik heb mezelf heel goed
onder controle, ik ben heel rustig gewor-
den.” Zijn hart wordt elk jaar opnieuw
getest. De defibrillator is een hulpmiddel,
genezen is hij niet. “Voorlopig zou dat
alleen met een transplantatie lukken. Ach,
ze ontdekkennog elke dagnieuwedingen.
Ikbekijk alles vandag totdag.”
Mensen verschieten als ze horen dat hij

een defibrillator heeft. “Zo jong, zeggen
ze, maar voor mij is het iets positiefs.
Mijn hart heeft stilgestaan, mijn leven
hing aan een zijden draadje. Het is
menens, datweet ikmaar al te goed. Mijn
vader is gestorvenopzijn 42ste. Ik ben25,
met mij is alles nog in orde. Ik wil nu de
wereld zien. Wie weet hoe lang ik er nog
ga zijn.” (SVL)■ Steven Cockx: ‘Ach, ze ontdekken nog elke dag nieuwe dingen. Ik bekijk alles van dag tot dag.’

Steven Cockx:
‘Voetbal was mijn
leven, daarnaast
was er niets’

CARDIOLOOG LUC
JANSSENS:

Tweekeer testen in
het levenvaneen
jongerebetekent
dertig jaarveilig
sporten

De knapenploeg van Elewijt was slechts enkele matchen
verwijderd van de kampioenenstatus. Toen verdween
Steven Cockx, de 15-jarige onverzettelijke laatste man,
uit het team. Geveld door een hartstilstand. Later werd
bij hem een defibrillator ingeplant. ‘Een balletje trappen
met mijn petekind, dat kan ik nog.’

Nade ingreepbenik
nogeenpaarkeer
naareenmatchgaan
kijken.Naasthet
veldvondikerniks
aan. Spelen,dat
wilde ik.Emotioneel
werd ikdaarvan
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Nual stormloop
opzomerkampen
voorkinderen
BRUSSEL ● Ouders en kinderen
staan vijf maanden voor het begin
van de zomervakantie te dringen
om een plek te bemachtigen in een
jeugdkamp. Na amper een week
van inschrijvingen hangt dan ook
al vaak het bordje ‘volgeboekt’ of
‘wachtlijst’ uit.

DOOR REMY AMKREUTZ

Samen met leeftijdsgenoten vakantie vie-
ren in het Italiaanse vissersdorpje
Cesenaticoof deSloveensehavenstadPiran?
Alsuwzestienjarigeuit Limburgwilvertrek-
ken, bent u helaas te laat. Volgeboekt, zo
staat het op de site, met een rood stoplicht
ernaast. Bij Kazou, de jeugddienst van de
ChristelijkeMutualiteit, isna zesdagenal 75
procent van alle plaatsen voor de zomerva-
kantie ingenomen. En dat terwijl er liefst
40.000 kinderen en jongeren kunnen deel-
nemen. “Het is een vliegende start”, zegt
algemeen secretaris Nele Vanderhulst.
“Vorige zomer telden we duizend extra
inschrijvingen ten opzichte van 2010. Die
trendzet zichvoor2012door.”
Ook andere organisatoren melden een

drukte van jewelste bij het begin van de
inschrijvingen. Hans Verbruggen, hoofd
communicatie bij Sporta: “Vorig jaar was
een recordjaar voor ons, maar we verwach-
ten dat het dit jaar nog beter is. We hebben
alvast het aanbod verhoogdomrekening te
houdenmetdegroterevraagenrekenenop
10.000deelnemers.” Eenzelfde geluid klinkt
bij de Joetz, de jeugdwerking van de
Socialistische Mutualiteit. “We groeien elke
zomer. Nu is het nog beter dan ophetzelfde
momentvorig jaar”, verklaartnationaal ver-
antwoordelijke Jonathan Chevalier. “Zelfs
inleefreizen naar Afrika vanmeer dan 1.600
eurozijn ineenweek tijd volgeboekt.”
Bij demeest populaire vakanties lijkt zich

een duidelijke trend af te tekenen. De aller-
jongsten houden van boerderijen en paard-
of ponyvakanties. Pubersgevendevoorkeur
aan strand en avontuur. Daarbij springt
vooral het vliegen met ultralichte motor-
luchtvaartuigen in het oog. Een opvallende
nieuwkomerzijndekookvakanties. “Detele-
visiehype lijkt zijn weerslag te hebben”,
meentVerbruggen.
Devraag rijsthoehetkandat elk jaarmeer

Vlaamse jongeren op zomerkamp vertrek-
ken. De organisatoren hebben geen paskla-
re antwoorden, maar kijken vooral naar de
lage prijs. Chevalier: “Veertien dagen aan de
Belgische kust kost ouders 200 euro. Dat is
goedkoper dan kinderopvang.” Verbruggen

valt hem bij. “Ouders lijken te besparen op
hun gezinsvakantie, maar gunnen hun
kroost wel een weekje. Zo speelt de crisis in
onsvoordeel.”
Intussenzorgtdegrotevraagvoordenodi-

ge logistiekeproblemen.Goedopgeleide en
pedagogisch geïnstrueerde monitoren zijn
immers niet zo talrijk. Chevalier: “Vorig jaar
hadden we 600 nieuwe vrijwilligers. Het
blijft moeilijk om hen jarenlang te behou-
den.” Dat ervaart ook Vanderhulst.
“Kinderen zitten letterlijk klaar voor hun
computer.Onsaanbodvoorhetbeginenhet
einde van de vakantie kan daarom niet
groot genoeg zijn. Nog meer kan evenwel
niet,wantdanzittenweaande limietenvan
onspersoneel.”

BRUSSEL ● De Brusselse
onderzoeksrechter Wim De Troy
is ervan overtuigd dat het
schuldig verzuim van de kerk zal
standhouden voor de rechter.
De tegenkantingen die hij in het
onderzoek krijgt, sterken hem
alleen in die overtuiging.

Wat een verschilmet eenhalfjaar geleden,
toen De Troy nog dreigde met zijn ontslag.
De gedwongen mutatie van zijn vaste grif-
fier PeggyCoppens, beslist door zijn overste
Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse
rechtbank van eerste aanleg, kwam bij De
Troy over als een pesterij, waardoor hij
prompt besloot de handdoek in de ring te
gooien. Pas na een tussenkomst van toen-
maligministervanJustitieStefaanDeClerck
(CD&V) trokDeTroy zijnontslagweer in.
Het was niet de eerste keer dat de onder-

zoeksrechtermeendedathemstokkeninde
wielen worden gestoken. Onmiddellijk na
het losbrekenvanOperatieKelk in juni 2010
probeerde het Brusselse parket-generaal De
Troy immers van het onderzoek naar seksu-
eelmisbruik indekerkaf tehalen.
Het sterkte De Troy in de overtuiging dat

hijhetdossierkostewatkostvoorderechter
moet brengen. “Hij gelooft er heel hard in”,
zegt een gerechtelijke bron. “Die overtui-
ging verwarren veel mensen met een cow-
boymentaliteit.MaarWimDeTroy isneteen
heel rustige, degelijkeonderzoeksrechter.”

Zijn cowboy-imago kreeg De Troy al in het
begin van het onderzoek, toen hij huiszoe-
kingen organiseerde bij de commissie van
Peter Adriaenssens in Leuven, waarmeldin-
gen van seksueel misbruik in de kerk wer-
den verzameld. Ook de crypte van de Sint-
Romboutskathedraal in Mechelen kreeg
speurders over de vloer, net als het aartsbis-
dom en de privévertrekken van kardinaal
Danneels.
De huiszoekingen waren het begin van

een procedureslag, die resulteerde in de
vaststelling dat De Troy zijn ‘saisine’ had
overschreden, versta: zijn boekje te buiten
was gegaan. De onderzoeksrechter had
alleen een mandaat om de crypte te door-
zoeken. Al de restwas onwettig. Gevolg: vrij-
wel alle dossiers die De Troy in beslag nam,
moesthij teruggeven.
Er isnogcassatieberoephangendeoverde

inbeslagnames op het aartsbisdom en bij
Danneels, maar als ook dat negatief uit-

draait,blijftDeTroymet legehandenachter.
Tenminste, daar ging iedereen van uit. In

werkelijkheid beschikt De Troy nog altijd
over de misbruikdossiers die hij kreeg van
eremagistrate Godelieve Halsberghe en
priester Rik Devillé, en is hij niet vergeten
wat in de meldingen stond die bij de com-
missie van Peter Adriaenssens zijn binnen-
gekomen.Bovendienzijn sinds juni 2010bij
het federaal parket nog eens 155 feiten van
misbruik gemeld enhebbenzich87burger-
lijke partijen aangemeld, wat resulteerde in
45bijkomendemisbruikdossiers.
Het is op basis van die gegevens dat een

nieuwegolf huiszoekingenopgang is geko-
men. Weliswaar mag De Troy daarbij alleen
focussen op het schuldig verzuim van de
kerk. Individuele misbruikdossiers zijn een
zaak geworden van het federaal parket, dat
de dossiers doorstuurt naar de parketten
vandeplaatswaardedaderwoont.
Volgens Fernand Keuleneer, advocaat van

de bisschoppen, zal het onderzoek op een
sisser uitlopen. “Schuldig verzuim is een
veel te zware beschuldiging. Je kunt de kerk
verwijten dat ze niet op de meest efficiënte
manier is omgegaan met het misbruikpro-
bleem,maarschuldigverzuimisietsanders.
Het is niet dat de kerk bij wijze van spreken
haargelovigenheeft latenverdrinken.”
Dat vindtChristineMussche, advocate van

een reeks misbruikslachtoffers, net wel. “Er
is niets gedaan ommensen die in nood ver-
keerden, tehelpen.Menschijntnutevinden

dat het schuldig verzuim al is verjaard,
omdatveel feitenalzo langgeledenzijn.Wij
denken vanniet. In onze optiek is het schul-
digverzuimvandekerkeenvoortgezetmis-
drijf waarvan de verjaringstermijn pas is
beginnen te lopen op hetmoment datmen
er kennis van heeft. En voor ons is dat mei
2010, toende kerk eenpastorale brief publi-
ceerde waarin ze toegaf de reputatie van de
kerk altijd hoger te hebben ingeschat dan
hetbelangvande slachtoffers.”

Die mening lijkt ook onderzoeksrechter
De Troy te zijn toegedaan. “Hij wil er alles-
zins alles aan doen omhet eventuele schul-
digeverzuiminkaart tebrengen”,klinkthet
bijzijnentourage.“Hijwilprecieswetenhoe
dehiërarchiedestijdswas,wie opdehoogte
wasvanhetmisbruikeninwelkematepries-
ters die overgeplaatst werden naar een
andere parochie of naar het buitenland,
opnieuw feitenhebbengepleegd.”

(SS)

OnderzoeksrechterDeTroywilmet schuldigverzuimnaar rechter

KENNIS OVERWIM DE TROY:

Hijwilpreciesweten
wieopdehoogte
wasvanmisbruik
enhoeveelpriesters
overgeplaatstzijn

Ongeval veroorzaakt90kilometer file inAntwerpen
BRUSSEL ● Een dodelijk ongeval op de
Antwerpse ringmet vier vrachtwagens en
een zevental personenwagens kort na de
middag heeft gisteren voor monsterfiles
gezorgd in en om Antwerpen. Volgens de
federale politie eiste de kettingbotsing
één dodelijk slachtoffer en vier zwaarge-
wonden. De verkeerssituatie rond Ant-
werpen bleef de hele namiddag rampza-
lig.
Het verkeer vanuit het Waasland en de

Rupelstreek zat op alle snelwegen en
secundaire wegen een tijd volledig vast,

deelthetVlaamsVerkeercentrummee.De
ring inde richtingvanNederlandwaseen
tijdlang gesloten in Borgerhout, het ver-
keer moest er de snelweg verlaten. Zowel
in het centrum van Antwerpen als in de
zuidelijke randgemeentes zat alles pot-
dicht. Door een tweede ongeval in de
Liefkenshoektunnel richting Antwerpen
raakte ook daar een rijstrook versperd.
AangeziendevasteomleidingvanuitGent
en Brussel langs daar loopt, zorgde dat
voor heel wat bijkomende hinder. Hajo
Beeckman van het Vlaams Verkeers-

centrumnoemdede situatiedramatisch.
Inde fileopderingzelf vielbeternieuws

te rapen: een hoogzwangere vrouw is er
zonder complicatiesbevallen indeambu-
lance op weg naar het ziekenhuis. De
wagen waarin de vrouw naar het zieken-
huiswerdgebracht,kwamvast tezitten in
de file. De hulpdiensten werden op de
hoogte gebracht en slaagden er na enige
tijd in de wagen te bereiken via de pech-
strook. De vrouw beviel nog ter plekke in
deambulance.

(NC)

JONATHAN CHEVALIER
(SOCIALISTISCHE
MUTUALITEIT):

Veertiendagenaan
dekust isgoedkoper
dankinderopvang

■ Vier vrachtwagens en zo’n zeven personenwagens botsten op de Ring, een ongeval met dodelijke afloop.

BRUSSEL ●Decorrectionele rechtbankvan
Kortrijk heeft dinsdag zes jongeren tussen
18 en 20 jaar veroordeeld tot celstraffen van
één tot vier jaar. Samen zijn ze verantwoor-
delijk voor meer dan twintig gewelddadige
diefstallen in Kortrijk. Het was het eerste
procesoverdeplaagvangewelddiedevoor-
bijemaandendebinnenstad teisterde.
Het zwaarste geweld vond op 8 oktober

2010 plaats. Na het Student Welcome
Concertreedeentoen21-jarigestudentemet
haar fiets naar huis. Plots schopte Baisou
Gouem (20), een Kortrijkse jongen van
Burkineseafkomst,haarvandefietsensloeg

hij haar met het fietsslot op het hoofd.
Hoofdbeklaagde Baisou Gouem is volgens
derechtbankverantwoordelijkvoordertien
afpersingen,diefstallenenovervallen.Hijzit
sinds 29 juni in de cel. De rechter gaf hem
vier jaar, waarvan 37 maanden effectief, en
een boete van 550 euro. Hij moet zich ook
nogaanenkele voorwaardenhouden.
Twee jongeren van Afrikaanse afkomst die

tijdens de overval op de studente omstaan-
dersopeenafstandhielden,kregenelkacht-
tienmaanden cel, deelsmet uitstel. Volgens
het OMpleegden de jongeren de geweldda-
denvoorhetplezier. (BELGA)

CelstraffenvoorKortrijkse jeugdbende

BRUSSEL ●Hetonderzoeknaar schuldig
verzuim bij misbruik in de kerk gaat
onverminderd voort. Nadat maandag de
bisdommen van Antwerpen, Hasselt en
Mechelenspeurdersoverdevloerkregen,
waren gisteren die van Brugge en Gent
aan de beurt. Ook de Broeders van Liefde
kregen temakenmeteenhuiszoeking.
De speurders namen in totaal een der-

tigtal dossiers in beslag, van geestelijken
die slachtoffers aanduiden als daders van
seksueel misbruik. Opnieuw gaat het
over oude dossiers, waarvan de dader in
veel gevallenal is overleden.
Rond 8 uur gisterochtend vielen speur-

dersbinnenophetbisdominBrugge.Om
elf uur toog het gezelschap naar het

Gentse bisdom,waar opdatmoment een
persconferentie aande gangwas. De Troy
en zijn speurders wachtten netjes tot de
journalistenbuitenwarenomtotdehuis-
zoeking over te gaan. Daarna kregen de
BroedersvanLiefdeinGentbezoekvande
speurders.
Het gerecht wil de oudemisbruikfeiten

nietopnieuwonderzoeken,maarnagaan
inwelkematedepriestersengeestelijken
in bescherming werden genomen door
hun oversten, en er dus sprake kan zijn
van schuldig verzuim.
De komende dagen en weken kunnen

nog meer geloofscongregaties en kloos-
tergemeenschappen bezoek van het
gerecht verwachten. (SS)

Gerechtneemtdertigtaldossiers inbeslag
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Opération Calice: perquisition à la congrégation des Frères de la Charité de Gand

(Belga) Une perquisition a été menée mardi après-midi à la congrégation des Frères de la
Charité, à Gand, dans le cadre de l'Opération Calice qui vise les abus sexuels commis au sein de
l'Eglise, a indiqué le service d'information de la VRT.

L'information a été confirmée par le porte-parole de la congrégation, mais le nombre de dossiers saisis
n'est pas encore connu. Lundi, des perquisitions ont été menées dans les évêchés d'Anvers et de Hasselt,
ainsi que dans l'archevêché de Malines, tandis que les évêchés de Bruges et de Gand ont été
perquisitionnés mardi. Toutes ces descentes ont eu lieu dans le cadre de l'Opération Calice. (JAV) 
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YVES DELEPELEIRE
MARK EECKHAUT
BRUSSEL De federale procu-

reur Johan Delmulle en de Brus-
selse onderzoeksrechter Wim De
Troy hebben gisteren in het kader
van Operatie Kelk nog meer huis-
zoekingen gedaan. Bij de bisdom-
men van Brugge en Gent hebben

ze telkens elf dossiers van geeste-
lijken meegenomen. Ook bij de
congregatie Broeders van Liefde
werden zes of zeven dossiers in
beslag genomen.
Maandag al vielen de speurders
binnen bij het aartsbisdom Me-
chelen-Brussel en de bisdommen
Antwerpen en Hasselt. Toen na-
men ze in totaal ongeveer vieren-
twintig dossiers van geestelijken
in beslag die in het verleden kin-
deren hebben misbruikt.
Ze zouden toen ook al bij de Orde
van het Heilig Hart, in Elsene,
zijn langsgegaan.
De speurders willen niet het mis-
bruik van de geestelijken zelf on-
derzoeken, maar hopen in hun
dossiers wel informatie te vinden

die aantoont dat kerkelijke over-
sten hen de hand boven het hoofd
hebben gehouden, door hen bij-
voorbeeld in het geheim over te
verplaatsen en door het misbruik
niet aan het gerecht te melden.
Welke kerkleiders het gerecht
met zijn recente acties allemaal
in het vizier neemt, is niet duide-
lijk. Kardinaal Godfried Dan-
neels zou moeilijk iets ten laste
kunnen worden gelegd. Hij zou
op beide oren kunnen slapen. (DS
17 januari) Maar voor oud-bis-
schop Roger Vangheluwe is dat
zeker niet het geval.
De speurders namen gisteren in
het bisdom van Brugge minstens
twee dossiers van geestelijken
mee waarvan ze vermoeden dat

Vangheluwe weer
in het vizier

Het gerecht nam bij het bisdom
Brugge minstens twee dossiers van
geestelijken mee die Vangheluwe in
bescherming zou hebben genomen.

HUISZOEKINGEN OPERATIE KELK GAAN DOOR

DS-Infografiek

DeRonde
van Vlaanderen
vanDe Troy

ANTWERPEN
maandag
Rond 8 uur

MECHELEN
maandag
13.20 uur tot 17.30 uur

BRUGGE
gisteren
8 uur tot 10 uur

GENT
gisteren
11 uur tot 13 uur

GENT, Broeders Van Liefde
gisteren
14 uur tot 16 uur

WimDe Troy,

De huiszoekingen
gebeurden in
opdracht van

Onderzoeksrechter
Brussel

Johan Delmulle,
Federaal Procureur

10
DOSSIERS

11
DOSSIERS

11
DOSSIERS

6-7
DOSSIERS

10
DOSSIERS

+/-

HASSELT
maandag
10.15uur tot 12.30 uur

4
DOSSIERS

1

2

3

4
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● Nieuwe huiszoekingen
bij de kerk

● Schuldig verzuim door
oud-bisschop?

● Rondje huiszoekingen
nog niet gedaan

GEZONDHEID
Eternit in beroep

Het bedrijf Eternit heeft
beroep aangetekend tegen
het vonnis van de Brusselse
rechtbank van eerste aanleg
van 28 november vorig jaar.
Toen werd het bedrijf veroor-
deeld om een schadevergoe-
ding van 250.000 euro te
betalen aan de familie van
Françoise Jonckheere, die in
2000 overleed aan longvlies-
kanker, veroorzaakt door het
inademen van asbest.
De rechtbank van eerste
aanleg gaf haar gelijk en
oordeelde dat Eternit in de
fout ging door decennialang
asbest te blijven gebruiken
en door de gevaren van het
mineraal te minimaliseren,
hoewel bekend was dat het
longvlieskanker en asbestose
kon veroorzaken. (belga)

DEFECTE TREIN
Reizigers meer dan
twee uur vast in
Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas hebben hon-
derden reizigers gisteren
twee en een half uur vastge-
zeten op een defecte trein.
Dat meldde VTM en infra-
structuurbeheerder Infrabel
bevestigde het bericht.
De trein was vertrokken in
Antwerpen-Centraal en
spoorde naar Kortrijk. Om
16.10 uur viel hij stil vlak bij
het station van Sint-Niklaas.
De treinbestuurder heeft
eerst geprobeerd de trein zelf
aan de praat te krijgen. Toen
dat niet lukte, is vanuit Sint-
Niklaas een lege trein ge-
stuurd, waarop de honder-
den inzittenden konden
overstappen, zegt Frédéric
Petit van Infrabel.
Doordat het spoor meer dan
twee uur geblokkeerd was,
waren er op de lijn Antwer-
pen-Sint-Niklaas-Gent ver-
tragingen. (belga)

OVERLIJDEN
Steeds meer Belgen
worden gecremeerd

Vorig jaar zijn 51.972 Belgen
gecremeerd. Dat zijn er 1.163
meer dan in 2010, zo blijkt
uit gegevens van de FOD
Economie. De voorbije twin-
tig jaar werden steeds meer
mensen gecremeerd.
In de acht Vlaamse cremato-
ria werden vorig jaar 34.203
mensen gecremeerd, 584
meer dan in 2010. In 2001
ging het nog om 23.459 cre-
maties.
In de vijf Waalse crematoria
werden vorig jaar 11.720
mensen verast, tegenover
11.069 in 2010. In 2001 ging
het om 7.890 crematies.
In Brussel werden in 2011
6.049 overledenen gecre-
meerd. Opvallend: dat zijn er
72 minder dan in 2010. (belga)

© ss

In Liedekerke is op 15 januari
Rik Van Aerschot overleden. Hij
kreeg bekendheid als mentor van
prins Laurent. Die noemde Van
Aerschot ‘mijn goeroe’.
Die goeroe ijverde onverdroten
voor de dotatie voor zijn pupil.

‘Hij heeft daar evenveel recht op
als de andere leden van de ko-
ninklijke familie’, zei hij in een ge-
sprek met De Standaard naar
aanleiding van het huwelijk van
Laurent met Claire Coombs.
Van Laurents veelbesproken Ko-
ninklijk Instituut voor het Duur-
zame Beheer van de Natuurlijke
Rijkdommen en de Bevordering
van Schone Technologie (KINT)
was Van Aerschot afgevaardigd-
beheerder. In 2009 werd het
KINT opgedoekt.
Deze prominente vrijmetselaar

bracht het tot Grootmeester van
de Grootloge van België. Zijn cv
was goed gevuld: hoogleraar
rechten, dan voorzitter van de
VUB (1990-2002), voorzitter van
het Humanistisch Verbond, rech-
ter bij het arbeidshof, regent Na-
tionale Bank, gedelegeerd be-
stuurder van AIB-Vinçotte, be-
stuurder Groep Josi,...
Van Aerschot werd geboren in
Scherpenheuvel op 18 oktober
1928. Hij woonde lang in Vilvoor-
de, waar hij even voorzitter was
van de lokale CVP (1967-’71). (ty)

POSTUUM

Vrijmetselaar
en mentor
prins Laurent

RIK VAN AERSCHOT
(1928-2012)

© mh
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Vangheluwe hen in bescherming
heeft genomen. Dat vernamde re-
dactie uit goede bron.
Een van de dossiers gaat over
geestelijke Marc V. die in de jaren
tachtig tot driemaal toe Rudi V.
zou hebben misbruikt. De dader
verscheen voor de rechter en leg-
de bekentenissen af, maar kreeg
opschorting van uitspraak en
geen omgangsverbod met min-
derjarigen. Het slachtoffer be-
landde in de psychiatrie en pleeg-
de uiteindelijk zelfmoord.
Toen Rudi’s familie enkele jaren
later vernam dat Marc V. tot dia-
ken zouworden benoemd, smeek-
te ze bisschop Roger Vangheluwe
om dat niet te doen. Maar hij zou
de zaak hebben geminimaliseerd
en hebben gezegd dat het tijd was
om alles te vergeven. Vangheluwe
wijdde Marc V. toch tot diaken in
Vlamertinge. Dat bleef hij tot
2010, toen de familie naar de com-
missie-Adriaenssens stapte en de
diaken zelf ontslag nam.

Dreigtelefoontje

Een tweede dossier gaat over Phi-
lippe B., priester en schooldirec-
teur in Sint-Denijs-Helkijn en in-
tussen overleden. Hij misbruikte
Krista V. van haar zestiende tot
vierentwintigste. Toen ze in de ja-
ren negentig priester-klokkenlui-
der Rik Devillé op tv zag, vertelde
ze hem haar verhaal.
Samen stapten ze op 9 juni 1998
naar Roger Vangheluwe. Hij be-
loofde te zien wat hij kon doen.
Maar drie keer belde de vrouw

naar hem terug en nooit kreeg ze
antwoord.Wel stuurde Vanghelu-
we af en toe postkaartjes waar
geld bij zat en stortte hij ook een
bedrag op haar rekening.
‘Ik heb dat geld nooit gevraagd.
Voor mij was dat zwijggeld’, zegt
Krista V. daarover. ‘De laatste
keer dat Vangheluwe me belde
was in september 2010. Hij had
toen al ontslag moeten nemen en
zat in de abdij van Westvleteren.
Hij scholdme uit en zei dat hij me
zou achtervolgen.’

Krista V. wordt vandaag vertegen-
woordigd door advocaat Walter
Van Steenbrugge, die tientallen
slachtoffers verdedigt. Voor die
slachtoffers diende hij bij onder-
zoeksrechter De Troy klacht met
burgerlijke partijstelling in. Het
is onder meer op basis van die
verhalen dat De Troy nu verder
actie onderneemt.
Sinds het parket van Brugge het
onderzoek naar het misbruik
door Vangheluwe moest stopzet-

ten omdat de feiten verjaard zijn,
doet het Brussels gerecht er alles
aan omVangheluwe op zijnminst
nog schuldig verzuim te kunnen
aanwrijven, zodat hij de dans niet
volledig ontspringt.
Al eind 2010, begin 2011 werd hij
daarover in Brussel ondervraagd.
Vangheluwe zit in het buitenland,
maar moet in principe beschik-
baar blijven voor verhoor. Boven-
dien nam De Troy in april vorig
jaar ook bij VT4 de tapes in beslag
van het interview dat Vanghelu-
we aan de zender had gegeven.
Daarin had hij gezegd dat hij voor
pedopriesters ‘zeker niet milder’
was geweest dan andere bis-
schoppen. Dat riep bij de speur-
ders vragen op.
Of De Troy in de kerkelijke dos-
siers van het bisdom Brugge nog
iets ten laste van Vangheluwe zal
vinden, is hoogst onzeker. Zelfs
als dat het geval is, blijft de vraag
of mogelijk schuldig verzuim nog
niet is verjaard. Als Vangheluwe
alsnog nog in verdenking wordt
gesteld, zou dat een belangrijk re-
sultaat van het onderzoek zijn.
Met de huiszoekingen van giste-
ren en eergisteren hebben het fe-
deraal parket en de Brusselse on-
derzoeksrechter hun ronde nog
altijd niet afgewerkt.
Ook enkele Waalse bisdommen
en congregaties zouden vandaag
nog een bezoekje mogen ver-
wachten.

- ONLINE
www.standaard.be/misbruikkerk

Vangheluwe
benoemde
pedofiele
priester tot
diaken en gaf
ander slachtoffer
zwijggeld

Onderzoeksrechter De Troy verlaat het bisschoppelijk paleis in Gent na de huiszoeking. © Lieven Van Assche/imagedesk

LEUVEN (BELGA, DS) ‘Stefanie
Van Der Bel is een slechte moeder
en echtgenote. Ik weet niet eens
of Jordywelmijn zoontje was.’ Va-
der Johan H. was gisteren op het
assisenproces niet mals voor zijn
ex die ervan verdacht wordt hun
zes maanden oude baby te heb-
ben verstikt.
Zelf noemt hij zich een voorbeel-

dige vader, maar toen Jordy gebo-
ren werd, was hij er niet bij.
Ook de speurders kwamen aan
het woord. De jury kreeg foto’s
van de overleden baby te zien. Op
zijn linkerwang was een rode
bloeduitstorting zichtbaar. Het
voorhoofd en beide wangen ver-
toonden witte lijkvlekken. Buiten
het bloed op de kraag, body, dons-

deken en matras werd er nog
bloed teruggevonden op een spijl
van het bedje.
Van Der Bel keek even naar de fo-
to en kreeg het toen moeilijk. Tij-
dens de rest van de zitting keek ze
weg van het scherm. Volgens
wetsdokter Wim Van De Voorde
waren de vlekken op dematras en
de schaafwonden in zijn gezicht-
je, aanwijzingen dat Jordy zich
waarschijnlijk heeft verweerd in
zijn doodstrijd. (wdb)

Vader van Jordy is hard voor zijn ex-vrouw
Op de tweede procesdag kwamen naast de vader Johan H. ook
de speurders aan het woord.

ASSISEN
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Huiszoeking in bisdom Gent en Brugge
GENT - Het gerecht is gisteren binnengevallen bij de bisdommen Gent 
en Brugge en bij de Broeders van Liefde. Er werd een dertigtal dossiers 
meegenomen.

Het gaat, net als bij de huiszoe-
kingen maandag in Antwerpen, 
Mechelen en Hasselt, om per-
soonlijke dossiers van geestelijken 
die genoemd worden in feiten van 
seksueel misbruik van minderjari-
gen. Sommigen zijn op basis van 
klachten door hun kerkoversten 

overgeplaatst naar andere regio’s of 
naar missieposten in het buitenland.
Op het bisdom Brugge werden 
verschillende dossiers meegenomen 
van priesters die zich schuldig heb-
ben gemaakt aan seksueel misbruik 
op kinderen. Die feiten dateren 
vooral uit de periode van bisschop 

Roger Vangheluwe. Het gerecht 
wil weten of Vangheluwe, die zich 
zelf aan een neefje vergreep, die 
priesters de hand boven het hoofd 
heeft gehouden. Voor de feiten 
die hij zelf gepleegd heeft, kan hij 
niet meer worden vervolgd omdat 
ze zijn verjaard. Maar mogelijk 
wel voor schuldig verzuim.
Wellicht volgen er nog huiszoe-
kingen in de bisdommen Door-
nik, Namen en Luik. TG

Onderzoeks-
rechter De Troy 
(tweede van 
links) verlaat 
het bisdom van 
Brugge. Foto Belga 

VAN ONZE ASSISEN-
VERSLAGGEVER

WILLY
DE BUCK

Stefanie Van Der Belt
had hem maandag git-
zwart gemaakt, maar
Johan Hoovelts heeft
zijn ex gisterenmet gelij-
kemunt betaald. Halluci-
nant was het. Niet te gelo-
ven dat die twee ooit sa-
men twee kinderen op de
wereld gezet hebben. Voor-
zitter Peter Hartochs kon het
ook niet vatten: ‘Waarom vie-
len jullie dan telkens weer in
elkaars armen?’
‘Omdat zeme keer op keer be-
loofde dat ze zou veranderen’,
zeiHoovelts. ‘Maar ze bleefme
bedriegen. Met minstens twee
mannen, maar het kunnen er
veel meer geweest zijn. Ik be-
twijfel zelfs of ik de vader van
Jordy ben.Een verzoeningsba-
by noemt ze dat nu, omdat hij
verwekt werd na onze zoveel-
ste ruzie. Sorry hé, maar voor
mij was dat een liefdesbaby. Ik
ben gewoon in haar zoveelste
leugen getrapt.’
Dat is ook de reden waarom
hij letterlijk elke avond op de
lappen ging, bij een van zijn
vrienden. Terwijl zijn vrouw
een huishouden met drie kin-
deren moest beredderen. Met
een krap budget, want Hoov-
elts was nogal kieskeurig als
het op werken aankwam. ‘Om-
dat ik het recht heb om te doen
wat ik graag doe’, zei hij. Voor-
zitter Hartochs kaatste de bal
keihard terug. ‘Als ik mag doen
wat ikwil, dan ben ik hiermet-
een weg’, siste hij.

Poedelnaakt

Hoovelts vindt zichzelf niet-
temin een voorbeeldige vader.

‘Ik deed mijn deel van het
werk’, zei hij. Maar toen Jordy
geboren werd, was hij er niet

bij. Hij kan zich zelfs de juiste
datum niet herinneren. ‘Er-
gens in juni’, dacht hij. En het
duurde daarna nog een paar

weken voor hij zijn vroeggebo-
ren baby ging bezoeken. ‘Vindt
u dat normaal?’, vroeg voorzit-

ter Hartochs. ‘Vol-
gens een sociale
assistente gaf u
Jordy trouwens
een bijnaam: onze
gehandicapte.’
Maar het kon nog
erger. Toen Stefa-
nie al in de gevan-
genis zat, schreef
Hoovelts stroperi-
ge liefdesbrieven
en hij vroeg haar
zelfs ten huwelijk.

‘Datwas omhaar te pesten’, zei
Hoovelts zonder blozen. ‘Dat
was een test om te zien wat ze
zou doen. Had ze toegehapt,

‘Van Der Bel Stefanie is een ronduit
slechte moeder en echtgenote. Ik weet
niet eens of Jordy wel mijn zoontje
was.’ Vader Johan Hoovelts heeft
zijn ex-vrouw dinsdag ongena-
dig de grond ingeboord. Het
werd helemaal een ramp
voor Stefanie toen de
wetsdokter elke twijfel
over de doodsoorzaak
wegnam: Jordy is op-
zettelijk verstikt.
Met de blote hand.

‘SLECHTE MOEDER,
SLECHTE ECHTGENO
Vader van baby Jordy maakt
Stefanie Van Der Bel af

’’Ze bleef me bedriegen. Metminstens twee mannen, maar
het kunnen er veel meer ge-
weest zijn. Ik betwijfel zelfs of
ik de vader van Jordy ben

JOHAN HOOVELTS
Ex van Stefanie Van Der Bel

Johan Hoovelts werd
maandag door zijn ex
Stefanie (r) de grond
ingeboord, gisteren
kwam hij hetzelfde
doen met haar. Foto:avt

KUNNEN WE
KERNENERGIE
VOLLEDIG
VERVANGEN
DOOR GROENE
ENERGIE ?
Ellen, Wuustwezel

Wij beantwoorden al uw
vragen over kernenergie

op kernvragen.be

De speurders, onder leiding
van onderzoeksrechter Wim
De Troy, hadden dezelfde op-
dracht als daags voordien in
Antwerpen, Hasselt en Me-
chelen: welbepaalde dossiers
opvragen van geestelijken die
zich de voorbije decennia
schuldig hebben gemaakt aan
seksueel misbruik van kinde-
ren. En nagaan of de Kerk alles
gedaan heeft om een einde te
maken aan de misbruiken.
In Bruggewerden elf dossiers
in beslag genomen, de meeste
waarbij de betrokken geeste-
lijke al overleden is en werkte
onder bisschop Roger Vanghe-
luwe. Bij de opgevraagde dos-
siers horen die van diaken
Marc Vangheluwe en van Phi-
lippe Botte. Marc Vangheluwe

– geen familie – werd indertijd
door Rudi Verstraete bij bis-
schop Vangheluwe aange-
klaagd omdat de godsdienstle-
raar hem midden de jaren 80
als 15-jarige leerling tot drie-
maal toe had misbruikt. De
bisschop deed volgens Ver-
straete niets om de diaken een
halt toe te roepen.De jongePo-
peringenaar pleegde in 1991
zelfmoord.
Philippe Botte was priester-
directeur van een internaat in
Sint-Denijs-Helkijn. Daar
misbruikte hij gedurende acht
jaar Krista V. Opnieuw deed
Vangheluwe volgens het
slachtoffer teweinig omde da-
der tot stoppen aan te manen.
In Gent vroegen de speurders
dertien dossiers op over pedo-
priesters, van wie meer dan de
helft overleden is. Bij de con-
gregatie van de Broeders van
Liefde werden zes of zeven
dossiers opgehaald.
Vandaag gaat het richting
Wallonië, onder meer naar het
bisdom Namen. (sln, rso, yb)

De speurders van de Ope-
ratie Kelk, het onderzoek
naar kindermisbruik in de
katholieke Kerk, hebben
gisteren huiszoekingen
gehouden bij de bisdom-
men van Brugge en Gent.

Operatie Kelk ook in
bisdom Brugge en Gent

Onderzoeksrechter De Troy voor het
bisschoppelijk paleis in Gent. Foto: fvv
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toen ik Jordy zag. Als je
dat op je nuchtere maag
ziet, danweet je dat hij
dood is. Ik heb hem
nog drie tikken gege-
ven. En ik ben in tra-
nen uitgebarsten.
Waarom Jordy,
waarom Jordy? Ik
was in shock, maar
Stefanie stond
daar zonder de
minste emotie.’
De laatste jaren
corresponderen
ze enkel nog via
hun advocaten.
En Stefanie krijgt
hun dochtertje

niet meer te zien.
‘Biologisch blijft ze
de moeder vanmijn
dochter’, zei Hoov-
elts. ‘Maar als ze
zelfs geen moeite

doet om een kerst- of
nieuwjaarskaartje te
sturen, dan is ze geen
moeder meer. Ze
heeft een mes in ons
hart geduwd. Zowel
bij mij als onze doch-
ter.’

Hoofdje vastgeklemd

De getuigenis van Jordy’s
vader was op dat moment de

minste van Stefanies zorgen,
want eerder op de dag had
wetsdokterWimVan De Voor-
de elke twijfel over de doods-
oorzaak van het jongetje weg-
genomen. ‘Je mag een baby
nooit op de buik leggen. Maar
zelfs als je dat doet, dan nog zal
hij zo niet sterven. Hij zal van-
zelf zijn hoofdje draaien. Ten-
zij iemand dat verhindert na-
tuurlijk. Dat is wat met Jordy
gebeurd is: iemand heeft zijn
hoofdje vastgeklemd tot hij ge-
stikt is.’
Lang moet dat allemaal niet
duren volgens de dokter. ‘Na
een halve minuut vertraagt de
hartslag al, de volgende secon-
den verliest de baby het be-
wustzijn. Na één minuut tre-
den stuipen op, na anderhalve
minuut loopt het kindje her-
senschadeopenna tweeminu-
ten is de baby dood. Bij zo’n
kindje moet je niet eens veel
kracht uitoefenen. Als je dat

dan had ik haar vlakaf gezegd
dat ze de pot opkon. Ze heeft
me al zo vaak gekraakt. En de
kinderen ook. Dan mag ik dat
toch ook eens doen?’
De avond dat Jordy gestorven
is, lag Stefanie al in bed toen
Hoovelts thuiskwam van zijn
dagelijkse vriendenbezoek.
‘Toen ik naar het toilet ging,
stond ze plots voor mij. Poe-
delnaakt. En maar lachen. Zo
vrolijk had ik haar nog nooit
gezien.Maar ikwas temoe’, zei
hij.
De volgende morgen moet
Stefanie zowat een halfuur
rondgelopen hebben met haar
overleden zoontje op de arm,
voor ze Hoovelts uit zijn bed
riep. ‘Ik schrokmeeenongeluk

‘SLECHTE MOEDER,
SLECHTE ECHTGENOTE’

ASSISEN LEUVEN

● Op 18 december 2007
wordt de kleine Jordy
Hoovelts (zes maanden oud)
in Heverlee dood aangetrof-
fen in zijn bedje.
● Het kind is verstikt, denkt
de wetsgeneesheer.
● Moeder Stefanie Van Der
Bel (32) ontkent dat zij het
jongetje doodde.

’’Toen ik Jordy zo dood
zag, op mijn nuchtere
maag, ben ik in tra-
nen uitgebarsten. Ste-
fanie stond daar zon-
der de minste emotie

JOHAN HOOVELTS
Ex van Stefanie
Van Der Bel

hoofdje gewoon vasthoudt,
dan is zijn eigen gewicht al vol-
doende.’
Van De Voorde had nog ande-
re doorslaggevende argumen-
ten om een accidentele ver-
stikking uit te sluiten: de bloe-
derige vlekken op de matras,
het schuimig vocht in zijn
neusje en de schaafwonden in
het gezichtje van Jordy. ‘Het is
zeer waarschijnlijk dat Jordy
zich verweerd heeft tijdens
zijn doodstrijd. Door met zijn
hoofd en lichaampje heen en
weer te spartelen. Door de
schuring tegen zijn matras is
zijn gezichtje gewond geraakt.’

De twee vrouwen vormden
al twee jaar een koppel toen
ze in 2010 besloten samen te
gaan wonen in Deurne. Deb-
by V.V. (31) trok met haar vijf
kinderen in bij Kelly C. (27),
die zelf ook een zoontje had.
Dat de twee moeders en hun
zes kinderen een klein appar-
tementje moesten delen,
bracht de nodige spanningen
mee.
Debby V.V. deed in oktober
2010 aangifte van demishan-
deling van haar kinderen
door haar vriendin Kelly. Ze

zou de twee oudste kinderen
een stevige rammeling gege-
ven hebben. Uit het onder-
zoek bleek dat Kelly de kin-
deren wel vaker een ramme-
ling gaf, waardoor ze de dag
nadien niet naar school durf-
den. De kinderen – die tussen
4 en 11 jaar oud waren – wer-
den tegen demuur gesmeten,
kregen soms geen eten en
werden bedreigd. De kinde-
ren vertelden dat ze ook van
Debby regelmatig slaag kre-
gen.
De rechter veroordeelde
Kelly C. tot vier jaar cel. Deb-
by V.V. werd veroordeeld tot
37 maanden cel. De twee zijn
ondertussen geen koppel
meer. De kinderen verblijven
momenteel bij hun vaders, of
in een instelling. (blg, cel)

Lesbische moeders in cel
voor mishandeling kroost

Kelly C. kreeg vier jaar cel. Foto:was

Twee lesbische moeders
hebben van de Antwerpse
strafrechter strenge straf-
fen gekregen voor de on-
menselijke behandeling
van elkaars kinderen.

In Brugge is dinsdagoch-
tend de volksjury gekozen
in het assisenproces tegen
Kim Stevens. Op 18 decem-
ber 2007 legde Stevens (26)
een kussen op haar huilen-
de Naomi (6 maanden) en
ging erbovenop liggen.
Intussen keek ze naar een
tekenfilm. Wiegendood.
Hartstilstand. Gestikt in een
papje: de dokters dachten
van alles toen ze er niet in
slaagden Naomi te reani-
meren. De belangrijkste
getuige wordt het dagboek
waarin moeder Kim schreef
wat ze allemaal uitrichtte
met haar dochter.

Kim Stevens. Foto:blg

Jury baby-
moordenares
gekozen

TEGEN WELKE
ZIEKTES
WORDT
NUCLEAIRE
GENEESKUNDE
INGEZET ?
Caroline, Kortrijk

Wij beantwoorden al uw
vragen over kernenergie

op kernvragen.be
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Operatie Kelk: zestal dossiers in beslag genomen bij Broeders van Liefde in Gent

(BELGA) = Bij de huiszoeking in het kader van Operatie Kelk bij de Broeders van Liefde in Gent zijn
dinsdagnamiddag een zestal dossiers in beslag genomen. Dat zegt Lieven Claeys, de woordvoerder van de
Broeders van Liefde. 

De huiszoekingen gebeurden in de hoofdzetel van de congregatie van de Broeders van Liefde aan de
Stropstraat in Gent. De Broeders van Liefde verleenden hun volledige medewerking, zegt Claeys. De
speurders kopieerden een zestal oude dossiers van leden van de congregatie en namen die mee. 

Maandag werden al huiszoekingen uitgevoerd bij het bisdom van Antwerpen, het bisdom van Hasselt en
het aartsbisdom in Mechelen in het onderzoek naar seksueel misbruik in de Kerk. Ook in het bisdom
Brugge en Gent werden dinsdag huiszoekingen uitgevoerd. 

Belga 
© 2012 Belga 

Belga 17-01-2012 MENSEN VAN BIJ ONS

DIEPENBEEK
Marc Cox onthult nieuw kunstwerk
Op het Marktplein van Diepen-
beek is een nieuw kunstwerk van
Marc Cox onthuld. Cox, die drie
jaar geleden ook al tekende voor
een borstbeeld van de Diepen-
beekse wiskundige Théopile Gos,
ontwierp deze keer het beeld ‘De

WijzeVrouw’.Het tachtigkilowe-
gendekunstwerkverwijstmeteen
afbeelding van een uil, een foetus
endankzijdemediterendeblikvan
devrouwnaarwijsheidenmoeder-
schap.
Foto Borgerhoff (DM)

LEOPOLDSBURG

Cheque voor Evons
‘Kampse Diensten’ - een
vereniging uit Leopolds-
burg - heeft de som van
1.765 bij elkaar gehaald
voor de vzwEvons, een or-
ganisatie die kinderen uit
Wit-Rusland een vakantie
schenktbijgastgezinnenin
België. ‘Kampse Diensten’
haalde het geld op tijdens
een rommelmarkt, eenga-
rageverkoopendeverkoop
van legermateriaal op de
Open Monumentendag.
Evons vangt jaarlijks zo’n
veertig kinderen op uit de
regio rond Tsjernobyl. Vol-
gens voorzitter Albert
Waelburgszaldeorganisa-
tie het geld gebruiken om
dereiskostenvandekinde-
rentehelpenbetalen.
Foto SSB (SSB)

MAASMECHELEN Chiro zamelt 25 jaar in voor Vredeseilanden

Voor het 25ste achtereenvolgende
jaar haalde de chiro vanMaasme-
chelen-centrum geld bijeen voor
Vredeseilanden. Uit overtuiging,
zegt volwassen begeleider Jean-
MarieBemelmans: «Nukent ieder-

eenVredeseilanden.Maar toenwe
25jaargeledenvoorheteersthoor-
densprekenvaneensoortcoöpera-
tievevanboeren,diedoorsamente
werken aan uitbuiting probeerden
te ontsnappen, hebben wemet de

toenmalige leidingsploeg bewust
beslist om mee in dat verhaal te
stappen. En ondertussen is dat een
prachtigetraditie.»Verantwoorde-
lijke Fa Briers van de Vredeseilan-
denwaser25jaargeledenookalbij:

«En ik heb de cijfers eens terug op-
gezocht.BlijktnudatdeChiro into-
taal al meer dan 15.000 euro heeft
ingezameld. Een prachtprestatie
toch,vandekinderenendeleidings-
ploeg.» Foto Matty Maes (MAM)

TESSENDERLO Leerlingen vrijwilliger in Bloemenstad
Deorganisatie van Broeders
van Liefde geeft via het pro-
ject ‘Bloemenstad’ mensen
met een verstandelijke be-
perking de kans ommet va-
kantie te gaan. Dertien leer-
lingenvanhetTechnischHei-
lig Hart Instituut in Tessen-
derlo en een college van het
Pius XCollege zijn samen tij-
dens de kerstvakantie naar
Diksmuide geweest om als
vrijwilligerhetvakantiekamp
ingoedebanenteleiden.«Ze
hebbendaareenfijnetijdge-
had.Zowasereenplayback-
show en hebben ze pannen-
koeken gebakken», zegt be-
geleider JefVerhaegen.
Foto SSB (SSB)
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HERMAN VAN ROMPUY BEZOEKT SUCCESTENTOONSTELLING

Sagalassos lokt al 45.000 bezoekers
TONGEREN

De tentoonstelling Sagalassos in het Gallo-Ro-
meinsmuseum in Tongeren heeft na 2,5maand
al 45.000 bezoekers gelokt. Dat raakte gisteren
bekend tijdens het privé-bezoek vanHerman
Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad,
en zijn vrouw aan de expo over de antieke stad in
Turkije.

XAVIER LENAERS

Sagalassos, City of Dreams, ging
begin november 2011 open en
gaat over de Turkse stad die in
vroegere tijden getroffen werd
door een zware aardbeving. De
Leuvense professorWaelkens en
zijn team hebben de stad dan la-
teropgegraven.De45.000bezoe-
kers aan Sagalassos zijn er al
13.000 meer dan de vorige suc-
cestentoonstelling ‘Neandertha-
lers in Europa’ in dezelfde perio-
de. «Dit is beter dan verwacht»,
zegt Carmen Willems, directeur
van het Gallo-Romeinsmusuem.
«Alleen al tijdens de kerstvakan-
tie haddenwe 15.000 bezoekers.
Dat is zelden gezien. En dat ter-

wijl Sagalassos eigenlijk niet zo
bekend is bij een groot publiek.
We hebben de tentoonstelling
drie jaar voorbereid en zwaar in-
gezet op communicatie. En dat
loont.Wezienopvallendveelge-
zinnen met kinderen. Voor de
kleinsten is er een speciaal pro-
gramma. Ook de scholen schrij-
ven zich vlot in. Via de Turkse
Uniehebbenzichookal600men-
sen ingeschreven. We hebben
nog nooit zoveel mensen van
Turkse origine geteld in het mu-
seum.»
Het succesvanSagalassos,Cityof
Dreamsismedetedankenaande
ondersteuning van overheden.
«Alsprovinciebestuurhebbenwe
veel tijd engeld inhetproject ge-

stopt»,zegtgedeputeerdeGilbert
Van Baelen, die Van Rompuy gis-
teren rondleidde. «Ook Toerisme
Limburg en Vlaanden deden een
duit inhet zakje.»
«Het is nu al uniek dat de Turkse

overheid acht maanden lang en
meer dan 250 topstukken uit-
leent», gaatWillemsverder. «Met
Sagalassos tonen we aan dat we
bij de top van de archeologische
expo’s horen. Hopelijk halen we

bij het einde in juni 100.000 be-
zoekers.»Willemswasgisterenal
in Leiden voor de volgende ten-
toonstellingoverdeEtrusken.Die
moet inmaart 2013 in het Gallo-
Romeinsmuseumtezienzijn.

HermanVanRompuykrijgt uitleg over de tentoonstelling. Foto Moors

HERK-DE-STAD

Raadslid stapt over
naar N-VA
Michel Laenen (35), die sinds
middenvorig jaaralsonafhanke-
lijke in de gemeenteraad van
Herk-de-Stadzetelt, treedttoetot
de fractie van N-VA NIEUW. Lae-
nen stond in 2006 nog op de lijst
van het Vlaams Belang maar
maaktnudusdeoverstapnaarde
partij van Karolien Grosemans.
«Ik ben aangenaam verrast door
de houding vanN-VAop federaal
niveau enwil de partij nu ook op
lokaal vlakversterken.»
VoorfractieleiderKarolienGrose-
mans betekentdekomstvanLae-
neneenversterkingvandeoppo-
sitie indegemeenteraad:«Michel
heeft zich de voorbije jaren ge-
manifesteerd als een bekwaam
enactief gemeenteraadslid.2012
wordt een bijzonder jaar voor
onzegemeente.»
«In de praktijk is er in Herk-de-
Stadimmersgeenbestuursmeer-
derheidmeer. Het is daarom aan
deoppositieomdit jaarhetbeleid
waar mogelijk nog in goede ba-
nen te leiden.» (DM)

PHL start met nieuwe keuzerichtingen
De Provinciale Hogeschool Lim-
burg start vanaf september met
zes nieuwe keuzerichtingen. De
studenten van het departement
‘Business’ kunnen zich nu ook
vervolmaken in vastgoed, KMO-
management, internationalbusi-
ness, retailmanagement, event-

management en human resour-
ces.Dooral inheteerste jaarvoor
een traject te kiezen, kunnen de
leerlingenhun studienauwer la-
tenaansluitenbijhun interesses.
Bovendien zijn ze dan ook beter
voorbereidopdearbeidsmarkt.

(DM)

HASSELT

Studenten staan vroeg op voor viering Chrysostomos
DezesdejaarsvanhetSint-Jozefs-
college, het Sinte-Lutgartinsti-
tuut enhetVTI vanBeringenvie-
renvrijdagChrysostomos.Nahet
succes van vorig jaar zijn de stu-
denten opnieuw vanaf 4 uur ‘s
morgens welkom in jeugdhuis
Club 9 in Koerselom omer de af-

trap te geven van deze feestdag.
DejeugddienstvandestadBerin-
gen legt van 4 tot 6.30 uur een
pendelbus indiedevroege feest-
vierders vanaf bushalte Berin-
gen-centrumnaar het jeugdhuis
brengt. «Tussen 7.30 en 8 uur
brengenwe henmet de bus naar

school. De fuifbus en Club 9 zijn
alleen open voor de zesdejaars
van de drie scholen. Deze actie
kadert binnen de prioriteit ‘jon-
gerencultuur’ zoals in het jeugd-
beleidsplan 2011-2013 van de
stad staat», zegt schepen van
JeugdMauriceWebers. (SSB)

BERINGEN

BORGLOON

Oud-schepen
Ory overleden
Oud-schepen JustinOry is op66-
jarigeleeftijdoverleden.Tot2006
was Ory actief in de lokale poli-
tiek. Zo stapte hij in 1977 mee in
deVrije ChristenDemocraten als
raadslid.
In 1989 geraakte de gewezen ad-
vocaat indemeerderheidalseer-
ste schepen onder Leon Wathio
vanhet liberalePVV.Vijf jaar later
zette Ory een stap terug naar de
oppositie met zijn eigen partij
‘Doen’.
Justin Ory wordt komende don-
derdag begraven in Sint-Odul-
phus op het Speelhof. Hij was
sinds korte tijd ziek en overleed
inhet ziekenhuis inTongeren.

(AVS)
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Gemeente opent rouwregister voor ereburger Phil Bosmans

Het schepencollege van Meeu-
wen-Gruitrode heeft gisteren
het rouwregister geopend voor
ereburgerPhilBosmans(89).De
pater en schrijverwerdop1 juli
1922 geboren in Gruitrode en
overleed gisteren. «We verlie-
zen een hele grote meneer»,
zegt burgemeester Lode Ceys-
sens(CD&V). InGruitrodeklinkt
de roep voor een blijvende her-
innering.
«Bosmansbrachteengrootdeel
vanzijnjeugdinonzegemeente
door», zegt burgemeester Ceys-
sens. In 2008 ontving Bosmans
als ‘meest verkochte Vlaamse
schrijver ter wereld’ de ge-
meentelijke cultuurprijs. «OpIn de bibliotheek ligt een rouwregister. Foto Bob Moors

zijn 85ste verjaardag ben ik Phil
nog gaan feliciteren in het kloos-
ter in Kontich. Ik was enorm on-
derdeindrukvandebescheiden-
heidvanzo’ngrootman.PhilBos-
manswerddoordeGruitrodena-
ren ‘koppig Lips van Bosmanne-
ke’genoemd.Hij stondsynoniem
voor levensvreugde, levensmoed
en levenskunst. Ondanks het feit
dat hij op zijn 16de uit Gruitrode
vertrok, bleef hij fier op zijn af-
komst.»
Ook Gruitrode is met het verlies
vanPhilBosmansinrouw.Magda
Kerkhofs (50) uit Gruitrode had
nog geregeld contact met hem.
«Ikbezochthemenkelekerenper
jaar enwe belden af en toe. Deze
weekwildenwehemnogeenbe-
zoekje brengen», vertelt Magda.
«Zijn positieve ingesteldheid en

energie zal mij altijd bijblijven.
Hij sprak zo prachtig het Roy’s
dialect, alsof hij hier nooit weg is
geweest. De inwoners zijn altijd
trotsophemgeweest.»
Magda hoopt dat er in Gruitrode
een blijvende herinnering komt.
«Een standbeeld is te statig, zo
was Phil niet», zegt ze. «Vroeger
waren er plannen om een straat
naar hem te noemen, maar dat
ging niet omdat je overleden
moet zijn. Een gedenkplaat met
een spreuk kan ook.» Vanaf van-
daag krijgt iedereen de kans om
het rouwregister in de biblio-
theekvanhetgemeentehuis inde
Dorpsstraattetekenen.Debegra-
fenisplechtigheidvindtplaatsop
woensdag25januariom11uurin
deSint-MartinuskerkinKontich-
Centrum. (GBO)

MEEUWEN-GRUITRODE

HEVIGE DISCUSSIES BIJ OPENBARE VERKOOP DOOR LUIKSE DEURWAARDER

Carnavalswagens toch niet verkocht
VOEREN

Een groot deel van de Zuid-Limburgse carnava-
listen wiens wagen in een loods in hetWaalse
Warsage staat, zijn hunmateriaal dan toch niet
kwijt. Een Luikse deurwaarder wou de wagens
gisterochtend openbaar verkopen omdat de
loodshuurder Jean Gorissen in financiëlemoei-
lijkheden zit. Maar na een reeks verhitte discus-
sies, gingmaar een deel van de verkoop door.

MARCO MARIOTTI

«Dewagensstaanineenloodsdie
ikmetmijncarnavalsgroephuur,
maar is daaromnog nietmijn ei-
gendom. Ik regel enkel de ver-
huur met verenigingen die hun
wagens hier doorheen het jaar
willen opbergen», zegt Gorissen,
voorzittervancarnavalsgroepDe
Lolmakers en de Stichting Half-
vasten Lichtstoet Eijsden. «Een
tijdterugbranddemijnfrituuraf,
maar ik kreeg geen cent van de
verzekering.Zeontdektenname-
lijk een hennepplantage boven
mijn zaak, maar die was niet van
mij. Ik zit nu in financiëleproble-
menendedeurwaarder beweert
datdiewagensvanmij zijn».
Omdat Gorissen niet kon bewij-
zen dat de wagens niet van hem
waren, organiseerde de deur-
waarder een openbare verkoop.
Die vond dinsdagochtend om 10
uur plaats in Warsage op de
plaats van de loods. Een tiental
carnavalisten kwam ter plaatse,
netzoalsenkeleWaalsepotentie-
le kopers. «Ik heb hier drie grote
containers met materiaal», zegt

Luc Berghmans, carnavalswa-
genbouwer. «Twee van die drie
containers kreeg ik cadeau van
een kameraad die ze niet meer
nodig had.Hoe kan ik dan aanto-
nen dat diewèl vanmij zijn? Van
mijn spullen moeten ze afblij-
ven!» Afgelopen weekend wer-
denalzo’ntienvandezestiencar-
navalswagens weggehaald uit
schrik. «Dat gaat zonder proble-
men, want geen enkele wagen is
genummerdofverzegelddoorde
politie», aldusGorissen.
Wanneer de deurwaarder rond
half elf aankwam, sloeg de sfeer
om. Met het nodige verbale ge-
weldwerdhijoverstelptmetvra-
genvandeLimburgsecarnavalis-
ten. Ook enkele Waalse kopers
zaten met vragen. Omdat zowel
de Vlamingen als de Walen el-
kaars taal weigerden te spreken,
was de verwarring compleet. Na
wat geruzie slaagde één van de
carnavalisten er in om de deur-
waarder te tolken. «Wie mij een
officieel document voorlegt
waarop staat dat eenwagen hier
totzijneigendombehoort,wordt
van zijn probleem verlost», zegt

Dedeurwaarder (tweede van rechts) in discussiemet enkele carnavalisten. Foto Bob Moors

LucBerghmans bij zijn container. Foto Bob Moors

Afvalkunstenaar hangt
winkelkarretje in Maas

Kunstenaar Toon Eerdekens
neemtdeelaanhettv-program-
ma‘DeCanvascollectie’meteen
winkelkarretje in de Maas. «De
bedoeling is dat het karretje
drie maanden in de rivier ben-
gelt en zo afval verzamelt», al-
dus Eerdekens. Het is niet de
eerste keer dat hij deelneemt
aanhetprogramma.«Inheteer-

ste jaar haalde ik de uitzendin-
gen met een aquarium vol af-
val», zegt Eerdekens. «In de
Maaswemelthetvanplastic af-
val. Een afspanning in de buurt
van Smeermaas heeft enkele
weken onder water gestaan en
hangt nuhelemaal vol vuil. Het
karretje zal dus wel gevuld ra-
ken.» (SSB)

LANAKEN

Afvalkunstenaar ToonEerdekens bij deMaas. Foto Bob Moors

DewerkenopdesitevanhetgloednieuwerusthuisBloemenhof in
Borgloonstartennormaal inmaart.Dekostprijs vanhetprojectbe-
draagt7,5miljoeneuro.Hetenigeprobleemkunneneventuelear-
cheologischevondstenzijn.

BORGLOON

Zomoet het nieuwe rusthuis er uit zien. Foto KOS

De plannen om een rusthuis te
bouwen in de Graethempoort
dateren al van 8 jaar geleden.
Het doel is om een nieuw rust-
huis te bouwen naast de al be-
staande home. Van de 7,5 mil-
joen draagt het OCMW3,3mil-
joen bij, de rest komt via subsi-
dies van de Vlaamse overheid.
«Er komt een volledig nieuw
rusthuismetzestigbeddenvoor
lang en vier voor kort verblijf»,
vertelt OCMW secretaris Jean-
BernardCroux. «Dekamerszul-
len ruim zijn met 29 vierkante

meterenzijnvoorzienvanzoveel
mogelijk privacy.De kamers zijn
ongeveer dubbel zo groot als in
het oude gebouw. We bouwen
ook een ondergrondse parking
met62plaatsen. Ineenlaterefase
laten we het oude rusthuis om-
bouwentot sociaalhuismetkan-
toorruimten en vergaderzalen.
Doel isomopenbaredienstenon-
derdak te geven, net als onze
jeugdbewegingen. De dagprijs
stijgtmet ongeveer 8 tot 10 euro.
Vandaag ligtdieop37,81euro.»
Alsallesvolgensplanverlooptzou

het nieuwe complex in het voor-
jaar van 2014 klaar moeten zijn.
Dat hangt af van het archeolo-
gischvooronderzoekdoorhetBil-
zensebedrijfCondor.Bijvondsten
kan de startdatum later vallen.

«We gaan binnenkort op een
aantal locaties kijken of verder
onderzoek nodig is», klinkt het
bij Tom Deville. «Vroeger zijn
hieralwaardevolleopgravingen
gedaan indebuurt». (AVS)

DestadenhetOCMWzettenvoor
5.900 vierkante meter zonnepa-
nelenophungebouwen.«In2010
nam het stadsbestuur het initia-
tief omhet project uit tewerken.
Nuzijndewerkengestartenkun-
nen we binnenkort gebruik ma-
ken van zonne-energie. Het gaat
omhet sportcomplex Sint-Pieter

SINT-TRUIDEN

en de hal op Nieuw-Sint-
Truiden, het stadswerkhuis, de
brandweerkazerneendebuiten-
schoolse kinderopvang Tutti
Frutti. Voor het OCMW gaat het
omhetwoonzorgcentrum‘tMei-
land en het Sociaal Huis. We ko-
zen voor deze gebouwen omdat
zij het grootste elektriciteitsver-

bruik hebben. Op deze manier
willenwij ons steentje bijdragen
aan Limburg CO2-neutraal tegen
2020»,verduidelijktschepenPas-
cal Vossius (Open Vld). Om de
werken ingoedebanen te leiden,
werkt de stad samenmet een er-
varen bedrijf uit Alken. «Zij blij-
ven twintig jaar eigenaar van de

installaties», vertelt burgemees-
ter Vandenhove. «Deze werken
kunnen dus uitgevoerd worden
zonderextradrukte leggenopde
stadsbegroting. We besparen
flink op de energiefactuur. Zo’n
kansmag je als stadsbestuur dan
ook niet laten passeren», besluit
Vossius. (AVS)

DILSEN-STOKKEM

Cannabistelers
veroordeeld
DestrafrechtervanTongerenver-
oordeelde drie Nederlanders tot
een jaar cel en 5.500 euro boete
omdat ze ineenhuurpand inDil-
sen-Stokkem een cannabisplan-
tage runden en elektriciteit sta-
len. Twee kregen uitstel van hun
straf omdat ze in België nog een
blancostrafregisterhadden.Voor
JohanV.(44)uitBocholtz,diever-
stek gaf, werd de onmiddellijke
aanhoudingbevolen.Dedriezien
ook 209.745 euro aan vermo-
gensvoordeelverbeurdverklaard
enmoeten opdraaien voor 6.020
euro aan strafkosten. De planta-
ge, die operationeel was sinds 1
juni 2008, werd op 17 februari
2009 ontdekt en ontmanteld. De
eigenares van het pand wist te
vertellen dat R.P. (50) en J.V. (48)
het huurcontract afsloten enhad
ook gezien dat Johan V. regelma-
tig materiaal bracht. Zelf wist ze
niet dat het om een cannabis-
plantage ging. De bestolen elek-
triciteitsleverancier, Infrax,kreeg
provisioneel 1 euro schadever-
goeding toegekend. (JEK)

MAASMECHELEN
Dieveggesaangehouden
Drie vrouwen van Irakese af-
komst zijn maandag betrapt op
diefstal in een supermarkt. De
vrouwenvan19,20en47jaaroud
werden door de politie gearres-
teerd. Het parket van Tongeren
besliste om de vrouwen aan te
houden. Ze zullen in de eerste
helft van februari voordecorrec-
tionele rechtbankverschijnen.

(MMM)

HASSELT

Inbreker moet
30maanden in cel
DeHasseltsecorrectionelerecht-
bank veroordeelt een 22-jarige
man uit Hasselt tot dertigmaan-
dencelvooreenreeksdiefstallen
inHasselt.Zijnkompanenkregen
lichtere straffen. De man stond
met drie anderen terecht voor
vier diefstallen in handelszaken.
Hij moest ook terechtstaan voor
twee pogingen tot inbraak. Tij-
dens hun laatste inbraakpoging
betrapten inspecteurs van de lo-
kalepolitiehenmeteengestolen
fleswijn.Bijhunarrestatiewaren
de mannen weerspannig, maar
tijdensdeverhorengavenzemet-
een toe. De rechtbank achtte alle
feiten tegendeman en zijn kom-
panen,dienietelkekeermeegin-
gen, bewezen.Demandiebij alle
inbraken betrokken was, kreeg
van de rechtbank 30 maanden
cel, waarvan zes met uitstel. Hij
moet zich laten begeleiden voor
zijn alcoholprobleem en 3.500
euroboetebetalen.Tweevanzijn
kompanen kregen zes maanden
celenongeveer1.200euroboete.
Een vierde beklaagde kreeg op-
schortingvanstraf. (KJH)

de deurwaarder. «Wie er geen bij
heeft,magdielateropsturennaar
mijnkantoor.»
Decarnavalistenhaaldenmeteen
papieren boven. «Ik ben enorm
opgelucht», verteltWilly Buijens
van CV De DJimmers uit Moelin-
gen. «De deurwaarder zette een
stempel op mijn document met
een goedkeuring. Nu kan onze
wagengelukkigblijvenstaan.»De
deurwaarder verliet na een half
uur het terrein samen met de
Waalse verkopers. Over drie car-
navalswagenswasernogwaton-
duidelijkheid, maar het ziet er
alsnog beter uit voor de carna-
valsverenigingendangedacht.

Nieuw rusthuis biedt plaats aan 64 senioren

Stad en OCMW plaatsen 5.900 vierkante meter zonnepanelen op daken
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WESTHOEK
WERVIK

Voetbalrel op café
ThomasD. (24)uitWervik stuur-
de zijn kat naar de Ieperse recht-
bank,waardemanzichnochtans
moetverantwoordennaeeninci-
dent in café De Gieter inWervik.
Op 20 november van vorig kreeg
deman het daar tijdens een par-
tijtje tafelvoetbalaandestokmet
een andere cafébezoeker. De
twee gingen naar buiten omhun
ruzie te beslechten en daarbij
gooide de beklaagde zijn tegen-
stander een glas in het gezicht.
Hetslachtoffer raaktegewonden
de politie werd erbij geroepen.
Datwerkte blijkbaar als een rode
lap op een stier. Thomas D. bleef
amok maken tot de politiemen-
sen hem pepperspray in het ge-
zicht spoten. Eén inspecteur
kreegeen tik tegenhethoofd. La-
tergafdeWervikaantoedathij te
diep in het glas had gekeken. D.
staat nu bij verstek terecht voor
opzettelijke slagen en verwon-
dingen en weerspannigheid.
Vonnisop20 februari. (CMW)

OOSTVLETEREN

Dierenbeulen krijgt
6.050 euro boete
Driedierenbeulenhebbenvande
rechtbankvanGentelkeenboete
van 6.050 euro gekregen omdat
ze in Maldegem twee Mechelse
scheperszwaarhebbenverwaar-
loosd. Nico L. en Sonja D., beiden
uit Oostvleteren, en hun kame-
raad Michel B. uit Eeklo mogen
ook een jaar geen honden hou-
den en riskeren een gevangenis-
straf van veertien dagen als ze de
boetenietbetalen.Hettriobracht
detweehondenonderineenzeer
vuilenbouwvallighondenkot.De
dieren moesten het ook zonder
etenendrinkenstellen. (JEW)

LANGEMARK

Frank Gheeraert
trekt Open Vld-lijst
OpenVldLangemark-Poelkapelle
heeft tijdens haar nieuwjaarsre-
ceptie de kop en staart van haar
lijst voor de verkiezingen van 14
oktober bekendgemaakt. Lijst-
trekker wordt Frank Gheeraert,
die nu al fractieleider is in de ge-
meenteraad.Op2staat JennyLig-
neeluitPoelkapelleenop3voor-
zitter LaurentHoornaert. Onder-
aan krijgt lijstduwer Koen Ben-
tein uit Langemark het gezel-
schap van provincieraadslid Gil-
bert Verkinderen op plaats 17 en
gemeenteraadslid Johan Supply
opplaats 18. OpenVld bezette de
voorbije jaren 3 zetels van de op-
positiebanken en wil het nu be-
terdoen. (DDW)

WESTHOEK

Minder roofvogels
door zachte winter
Erzijnminder roofvogelsaanwe-
zig in onze regio dan normaal
rond deze tijd van het jaar. Vol-
gens natuurvrienden is dat het
gevolg van de zachte winter. Op
enkele plaatsen in de de West-
hoekvondenafgelopenweekend
vogeltellingen plaats. In de Six-
tusbossen werden slechts een
viertal buizerds en torenvalken
waargenomen, in de omgeving
van De Palingbeek in Zillebeke
amper vijf. «Dat is teleurstellend
en daar is de zachte winter ver-
antwoordelijk voor. Veel roofvo-
gels zijn in Noord-Nederland en
Duitsland blijven hangen», aldus
Guido Quaghebeur van Natuur-
punt. (DDW/GUS)
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WESTVLEES HUISVEST OOST-EUROPESE GEZINNEN IN LANGEMARK EN IEPER

LANGEMARK/IEPER

Verhuurders van grote, goedkope woningen
moeten in Langemark-Poelkapelle, Staden en
Ieper tegenwoordig vaak niet zo langmeer wach-
ten op een huurder. «De huizen zijn gegeerd bij
grote bedrijven, zoalsWestvlees, om er Roe-
meense enPoolse arbeiders te huisvesten», stelt
burgemeester AlainWyffels vast. Voka verwacht
dat door het aantal Oost-Europeanen in onze fa-
brieken de komende jaren sterk zal stijgen en
pleit voor gepaste integratieprojecten.

DIETER DUJARDIN

Op 1 januari 2012 is het fiscaal
statuut voor de grensarbeider
vervallen,dat jarenlangeengrote
stimulans was voor Fransen om
inonslandenvooral inhetgrens-
gebied van West-Vlaanderen te
komen werken. Veel bedrijven
vrezen dat de stroom Fransen
hiermeezal opdrogenendat is in
tijden van vergrijzing en arbei-
derskrapte een bedreiging voor
de economische groei van de re-
gio, meent ondernemersvereni-
gingVoka.

Integratie
«Daarom hebben we met Unizo
en VDAB de handen in elkaar ge-
slagen om een jobsite te ontwik-
kelen die zich richt op werkzoe-
kenden uit Noord-Frankrijk en
Wallonië.Maar gezien hetmoei-
lijk isWaalse arbeiders naar hier
te krijgen, zoeken de bedrijven
zelf naar alternatieven, verder
van huis. Nadat we enkele jaren
geledenaleeninstroommerkten
van Poolse seizoensarbeiders in
de landbouw in de Westhoek,
stellen we nu vast dat bedrijven

nu ook Roemenen en Bulgaren
aantrekken en ook huisvesten in
de streek. Wij hebben daar niks
op tegen, maar er moeten voor
deze mensen wel integratietra-
jecten voorzien worden», aldus
PatriceBakerootvanVoka.
Eenrondvraag leertdatvooralde
grote voedingsbedrijven in de
Westhoekhetdelaatstetweejaar
zomoeilijkhebbenomarbeiders
te vinden voor de zwaarste jobs,
dat ze zich inderdaadopdeOost-
Europesemarktgaanrichten.Het
vleesverwerkend bedrijf West-
vlees in Westrozebeke heeft al
veertig Polen en twintig Roeme-
nen in dienst. «We zetten hen
voorlopig alleen in om de knel-
puntberoepen van uitbener en
slachter intevullen.Voorverpak-
kingdraaienwenog steeds voor-
al op Fransen. Of dat door het
wegvallen van het grensarbei-
dersstatuut zal veranderen, is af-
wachten,maarrecentestudies le-
ren wel dat er in Europa een gi-
gantisch tekort aan arbeiders
ontstaat. Iedereen zal op termijn
meer en meer aangewezen zijn
op gastarbeiders. Ik denk dat wij
in de regio een trendsetter zijn»,

aldus personeelsverantwoorde-
lijkeFrancisBeunnensvanWest-
vlees.

Taalprobleem
Terwijl seizoensarbeiders vaak
op boerderijen wonen, zoeken
bedrijven als Westvlees in hun
omgeving actief naar huurpan-
den voor hun Poolse en Roe-
meense krachten. In onze regio
blijken al heel wat woningen in-
genomenin Ieper,StadenenLan-
gemark-Poelkapelle.
«Hetvalt inderdaadop»,zegtbur-
gemeesterAlainWyffelsvanLan-
gemark-Poelkapelle. «De laatste
twee jaar staan grote woningen

nooit langtehuur. Inhetcentrum
van Langemark alleen al heb ik
weet van een zestal huizen,waar
Roemenen wonen. Overlast is er
helemaal niet, maar die mensen
zoekenweinig contact.Wemoe-
tener inderdaadoptoeziendater
geen integratieprobleem ont-
staat. Daarnaast zie ik liever niet
dat onze eigen bevolking op de
den duur wordt verdrongen
doordatkapitaalkrachtigebedrij-
venonzewoningenopkopen»,al-
dusWyffels.
«Wij kopen of huren zelf geen
panden», reageert Francis Beun-
nensvanWestvlees. «Onzearbei-
ders zijn huurder, maar gezien

het taalprobleem zoeken wij in
hun plaats naar panden en han-
delen wij alle administratie af.
Van het integratieprobleem zijn
weonsbewustenwedoener iets
aan. Inhetbeginwarenhet enkel
mannen die afkwamen, die
woonden dan met vijf of zes in
een huis. Verhuurders en buren
zien dat niet graag gebeuren.
Daarom stimuleren wij hen nu
om hun gezinnen over te bren-
gen,doorookdeechtgenoteseen
jobaan tebieden.Alheelwatvan
onze mensen sturen hun kinde-
rennaarscholenindeomtrekvan
het bedrijf. Zo komt integratie
welmeer tot stand.»

Alsmaarmeer Polen en Bulgaren
aan de slag in onze fabrieken

«NA POOLSE SEIZOEN-
ARBEIDERS, KOMEN ER NU
OOK ROEMENEN HIER WERKEN»
Patrice Bakeroot (Voka)

«DIE MENSEN VEROORZAKEN
GEEN OVERLAST, MAAR ZE
ZOEKEN OOK GEEN CONTACT»
Burgemeester Alain Wyffels

HetVijverhuis staat almeer dan anderhalf jaar leeg. Foto DDW

DIKKEBUS Vijverhuis zo goed als verkocht
Het leegstaande Vijverhuis bij
Dikkebusvijver is nog niet ver-
kocht, maar heel lang zal het
waarschijnlijknietmeerduren.
Op de verkoopszitting afgelo-

penmaandag bij een Ieperse no-
tarisdaagdezoalsverwachtmaar
één kandidaat-koper op, met
name Hans Carryn van het oud-
door-sportbedrijf Sporttrack, die

samenmeteenzakenpartnereen
boduitbracht.
Het bod van 562.000 euro werd
aanvaard, maar de akte kon nog
niet getekendworden. «Erwaren

nog enkele onduidelijkheden,
maarhetgaatmaaromeenfor-
maliteit. Normaal gezienmoet
de akte donderdag kunnen ge-
tekend worden en zal het Vij-
verhuis dus verkocht zijn», al-
dus burgemeester Luc Dehae-
ne.Anderhalf jaar langdeedde
stad Ieper verwoede pogingen
omde leegstaande horecazaak
weerbezet tekrijgen.
Eerst werd gezocht naar huur-
ders, maar al snel werd het
pand te koop gezet aan de in-
drukwekkende prijs van
700.000euro.Nadiverseopen-
bare procedures zonder één
deftig bod, kwam er uiteinde-
lijkeenbiedingdieeenstukon-
der de schattingsprijs lag. Om-
dat het Vijverhuis al zo lang
leeg stond en het gebouw be-
gon af te takelen, stond de
schattingscommissieuiteinde-
lijk toe dat de prijs verlaagd
werd naar 562.000 euro. Over
wat Caryn en co met het ge-
bouw van plan zijn, willen ze
pasnadonderdagmeedelen.

(DDW)

MOORSLEDE

Broers stelen twee
bakken Leffe
DebroersMatthew(25)enDylan
(19)uitMoorslede,die samen
voorde Ieperse rechter staan,
twijfeldenniet toenze inLange-
mark-Poelkapelle tweebakken
Leffe ineenopenstaandegarage
zagenstaan.

Hetbierwerdvliegensvluginhun
wagen geladen en als de ge-
smeerdebliksemgingende twee
ermethunbuitvandoor.Datalles
terwijl deeigenaar zijnauto inde
straataanhetdraaienwas,metde
bedoeling het voertuig in de ga-
rage binnen te rijden. De broers
werden ontmaskerd en staan nu
terecht voor diefstal van de bak-
ken bier,maar ook voor twee ge-
vallenvan fietsdiefstal.
Volgens de openbare aanklager
zijn de verdachten geen onbe-
kendenvoorhetgerecht.Zowerd
Matthew D. al drie keer veroor-
deeld, terwijlzijnbroerinhetver-
leden al voor de jeugdrechter
moest verschijnen. De rechter
velt zijnvonnisop20 februari.

(CMW)

Foto’s DDW

WH

woensdag18 januari2012 19
COLLECTIE VAN ARNE SIX TELT ZEKER 760 BLAUWE FIGUURTJES

22-jarige student verzamelt Smurfen
WERVIK

Student Arne Six (22) uit deMotestraat verza-
melde over de jaren ongeveer 760 smurfenfigu-
ren in allerlei uitvoeringen. «Demeeste Smur-
fen inmijn collectie zijn kleine exemplaren»,
zegt hij. «Persoonlijk verkies ik de Smurfen in
hars, die zijn breekbaar. Gelukkig is er nog geen
van die figuurtjes gebroken.»

ERIK DE BLOCK

«Ik was drie of vier jaar toen ik
Smurfen begon te verzamelen»,
zegt Arne, die eenMaster Toege-
paste Taalkunde Duits-Russisch
studeert in Gent. «Het is begon-
nenmet iemand uit de buurt die
eenpaarSmurfenhadgekocht. Ik
was daar echt gek op en wou
graagzelfwat figuurtjes.»

Rommelmarkten
«Toen ik met mijn ouder aan de
kust was als kleine jongen, ston-
den dewinkels er vol met Smur-
fen. Ik maakte hen duidelijk dat
ik graag enkele Smurfen wou
(lacht). Zoben ikaanmijn collec-
tie begonnen en beetje bij beetje
groeide de verzameling. Voor
mijn verjaardag kreeg ik er tel-
kens van mijn grootouders. Op
denduurhad ikereenhondertal.
Vroeger kon je veel Smurfen vin-
denoprommelmarkten.Mijnge-
neratie speelde inhun jeugdmet

de Smurfen. Vooral de laatste ja-
renkwamenerveelbij. Indewin-
kels zijn er nochtans steedsmin-
dervandefiguurtjes tevinden. Ik
vind ze via internet op de vei-
lingsiteebayenopspecialebeur-
zen. Vroegerwas er zo’n beurs in
La Louvière enBredene. Nu is dat
jaarlijkshet geval inEvergem.»

Grap
«Ruilen ligt welmoeilijkwant de
waarde van de Smurfen is ver-
schillend. Van mijn persoonlijke
favoriet, figuurtjes inhars, zijn er
niet veel exemplaren bijvoor-
beeld. Daardoor is het bij mo-

menten een dure hobby. Ik ge-
bruik mijn spaarcenten ommijn
collectie verder uit te breiden.
Want jaarlijks komen er nieuwe
figuurtjes op demarkt, zo zijn er
dit jaar tien nieuwe uitgebracht.
Gemiddeldkomenzeopviereuro
per stuk.»
ArneSixheeft eenkamervolmet
Smurfen, en hij heeft ook strips
vandeblauwefiguren.«Afstoffen
moet ik jammer genoeg zelf
doen», lachtArne.«Eerlijkgezegd,
daarkruiptveel tijd in.Watdere-

acties van mijn vrienden en
vriendinnen zijn? Meestal gelo-
ven zeme nietmeteen als ik ver-
tel dat ik Smurfen verzamel. Het
is een ongewone hobby en de
meeste mensen denken dat het
een grap is. Maar eens ze mijn
verzameling gezien hebben, zijn
ze meestal behoorlijk onder de
indruk. Van sommige vrienden
krijg ik af en toe een Smurf en zo
bouwenzeookmeeaanmijnver-
zameling.»
Arne Six heeft ook andere hob-

by’s,bijvoorbeeldals imitatorvan
Sam Gooris, Bart Peeters en Ser-
gioHerman.
«Ik wil daar graag mee gaan op-
treden», zegt hij. «Mijn vuurdoop
isvoorzienvoordebewonersvan
HuizeWieltjesgracht in Ieper.Al-
leen de datum ligt nog niet vast.»
Arnedeedvorig jaarookmeeaan
de selecties van Boer zoekt
Vrouw, maar kon het hart van
boerin Tania uit Eeklo niet ver-
overen.

Arne bij een deel van zijn omvangrijke collectie Smurfenfiguurtjes. Foto Vanthuyne

IEPER

Doodgevroren slang
aangetroffen op
straat
Ongewone interventie gisteren-
morgenvoordehulpdiensten: in
de Torrepoortlaan in Ieper, op de
Kalfvaartwijk,werdopstraateen
slang aangetroffen. Het ging om
eendiervaneenmeterof tweeen
zowat een duim dik. Brandweer
enpolitie sneldenterplaatse, om
vast te stellen dat de slang was
doodgevroren. Allicht is het dier
ergensontsnapt en ishetwinter-
weer haar fataal geworden. Wie
deeigenaar is,blijftvoorlopigon-
bekend. (VHS)

MENEN/WERVIK

Zaterdag afscheid
van Francis
Callewaert

In de Sint-Janskerk, op Ons Dorp
inMenen,wordtkomendezater-
dagom10uurafscheidgenomen
vanFrancis Callewaert. De 49-ja-
rigemankwammaandagomhet
leven toen hij met z’n wagen
langs de Provinciebaan in Lede-
gemtegendeaanhangwagenvan
een camion botste. Voor Francis
kwamalle hulp te laat. Naast zijn
moeder, Agnes Everaerdt (84),
laatdemanooktweedochtersna
die bij hun moeder in Roeselare
wonen. Francis Callewaert was-
vooral gekend als tennisleraar in
TC Wimbledon. Beroepshalve
was hij aan de slag als leerkracht
lichamelijkeopvoedingaanSint-
IdesbaldinRoeselare.FrancisCal-
lewaertwasdestijds ookeenniet
onverdienstelijk voetballer. Hij
voetbalde achtereenvolgens bij
SCMenen, SKGeluwe, Eendracht
WervikenSVDHandzame.

(DBEW/VHS)

Ishtar treedt op in Sint-Martinuskerk

Na drie opeenvolgende kerst-
concerten kiest Davidsfonds
Vleteren in 2012 voor een
nieuwjaarsconcert. Op zondag
22 januari heeft de vereniging
Ishtar te gast, hetWest-Vlaams
getinteensembledathetenkele
jaren geleden tot op het Euro-
songfestival schopte.
Het concert start om 19 uur en
vindt plaats in de Sint-Marti-
nuskerk.«Devoorstellingwordt
gebracht als een verhaal. Acht
vertolkers nemen het publiek

mee op een reis die elke mens
elk jaar weer maakt. ‘Tussen
donker en licht’ is een voorstel-
lingdieruimtelaatvooremotie,
voor vragen en soms voor ant-
woorden,voorallesbehalveon-
verschilligheid», aldus de be-
stuursleden. Kaarten kosten 15
eurovoorniet-ledenen12euro
voorleden.Kinderenjongerdan
12 betalen 10 euro. Voor meer
info en reservaties ophet num-
mer 0494/13.11.08 of de site ra-
fael.claus@telenet.be. (DDW)

WESTVLETEREN

De leden vanDavidsfondsVleteren zetten
het jaar2012muzikaal in. Foto DDW

Vierdaagsevande IJzer bereidt jubileumeditie voor
DeorganisatorenvandeVier-
daagsevande IJzer zijnkomen-
dezomer toeaande40steeditie
vandewandelevenement.Voor
degelegenheidzijndevier tra-
jectenherbekeken.Thema
wordt ‘40 jaar -metelkaar’.De
tochtenzijngeplandop22,23,
24en25augustus.

DeVierdaagsevande IJzer lokte
vorig jaar 8.974 individuele
deelnemersenstaatbijwandel-
fanatenhoogaangeschreven. In
vergelijkingmet 2010waren er
4,58 procent minder wande-
laars. Enerzijdsdoorhet slechte
weer, maar anderzijds lieten
ookdemilitairenhetwat afwe-
ten. Er stapten vorig jaar nog
1.666 militairen mee, maar dat
wasooit anders.
«De verhoogde deelname aan
operaties in het buitenland en
debesparingsoperatieshebben
de deelname van de militairen
aandeVierdaagsesterkgeredu-
ceerd. We willen echter abso-
luut het militaire karakter van
de mars behouden. Daarom
willen we extra inspanningen
leveren om meer legereenhe-

NIEUWPOORT

Adjunct-directeur SergeVanhoutte, DannyDeschagt, JimmyLa-
gouwenChrisDeceuninck bereiden de40ste editie voor. Foto Proot

den aan de start te krijgen», ver-
duidelijkt kapitein Serge Van-
houtte, adjunct-directeur van de
Vierdaagse.
De kapitein denkt ook al aan de
herdenkingvandeEerstewereld-
oorlog enwil in 2014eenabsolu-
te topeditie. Ook aan de buiten-
landse deelname van militairen
wordt indatkadergewerkt.Bijde
vorige editie waren amper nog
drie buitenlandsemilitaire deta-

chementen aanwezig. De start-
plaatsen blijven ook tijdens de
jubileumeditie dezelfde, maar
de omlopen zijn alweer ver-
nieuwd.
Het thema is ‘40 jaar - met el-
kaar’ennaaraanleidingvanhet
jubileum worden nieuwe me-
daillesuitgegeven.Erwordtook
nog gedacht aan andere jubile-
umgadgets. Meer info:
www.vierdaagse.be. (BPM)

MILITAIR NAAR RECHTBANK VOOR KINDERMISBRUIK
Deraadkamer inVeurneheeftde
47-jarigeberoepsmilitairRudyB.
uitKlerkengisterendoorverwe-
zennaardecorrectionele recht-
bank.Demanzit invoorhechte-
nis sindshij verdachtwordtvan
kindermisbruik.Zijnvrouw
zorgdevoorhetkindjealsont-
haalmoeder.

De verdachte zou minstens één
kindmisbruikthebbendatopge-
vangenwerddoor zijn vrouwdie
als onthaalmoederwerkte in het
dorp. Twee andere ouderparen
stelden zich ook burgerlijke par-
tij, maar deze feiten ontkent de

man. De vrouw zette haar activi-
teiten stop, nadat de feiten be-
kendraakten. De vrouw wordt
niet vervolgd en vroeg de echt-
scheiding aan. Het misbruik
kwamuit, toeneenvandekinde-
ren zich thuis vreemd begon te
gedragen. Het jongetje van drie
jaardeedmoeilijk, toenzijnmoe-
der zijn luiers wilde verversen.
Plots vertelde het kindje in dui-
delijke termendatdemanvande
onthaalmoeder hem had mis-
bruikt. De kleuter beschreef de
feiten die plaatsgevonden heb-
ben tussen januari en mei vorig
jaar. De moeder van de kleuter

diende op 15 juni klacht in bij de
gerechtelijke politie. Rudy B.
werd aan de tand gevoeld en be-
kende het misbruik. Hij werd op
28juniaangehouden.Hetnieuws
veroorzaakte een shock in het
kleine dorp,waar RudyB. tot een
paar jaar geleden nog actief was
in de speelpleinwerking Harle-
kijn. De beschuldigde militair
werkt al eenkleine tien jaar inde
basisvanIeperdiedekledijdienst
vanhet Belgische leger herbergt.
Mogelijk verschijnt hij al volgen-
de week voor de rechter, maar
een preciese datumwas gisteren
nogniet gekend. (THV)

IEPER/KLERKEN

Tweede cannabisboer
vrij onder voorwaarden

De raadkamer in Veurne heeft gisteren
cannabisboer Geert Debrabandere (44)
uit Vladslo vrijgelaten onder strenge
voorwaarden. De man zat al sinds sep-
tember vorig jaar vast in de cel, nadat
speurders 3.200 planten aantroffen in
loodsen van boeren in Watou en Wes-
touter.Deboerenverhuurdenhunlood-
senaandehoofdverdachte indezezaak,
waarin nog negen mensen aangehou-
den werden. Die zijn ondertussen alle-
maalweeropvrijevoeten.Ookdevrouw
en de inwonende broer van Debraban-
derezateneentijdje indecel.Deplanta-
ges die werden ontmanteld, konden de
boer jaarlijks ruim 500.000 euro op-
brengen.
Debrabanderewerdtweejaargeledenal
eensdoordecorrectionele rechtbank in
Veurne veroordeeld tot een celstraf van
driejaarmetuitstelvoorhetkwekenvan
drugs. Hij legde die straf evenwel naast
zich neer en begon opnieuwmet zijn il-
legalepraktijken. (THV)

VEURNE/VLADSLO

ALLE FIGUURTJES
AFSTOFFEN MOET
IK ZELF DOEN EN
DAAR KRUIPT HEEL
WAT TIJD IN
Arne Six

Weerspannigedruggebruiker
krijgt boete en celstraf

BjornB. (32)uit Ieperkreeg
vande Ieperse rechtervier
maandencel en5.500euro
boetevoorongewapende
weerspannigheidenhetbezit
vanheroïne.

Demanwerdop20november
van vorig jaar aan het stuur
van zijn wagen aangetroffen
toen hij midden op de rijweg
stilstond. Volgens de openba-
re aanklager weigerde de au-
tomobilistuit te stappen.
Toen de politie hem aan-
maande zou hij zich hebben
losgerukt. Ook trof men in de
wagen een zilverpapiertje
met daarop resten heroïne. B.
stond op het ogenblik van de
feitenonderelektronischtoe-
zicht en speeldedatnahet in-
cident kwijt, waardoor hij

achter tralies vloog. De Ieper-
ling volgde op het moment
van de feiten een drugsbege-
leidingsprogramma. Zijn ver-
dediging zei dat debeklaagde
net was veranderd van hoe-
veelheid medicijnen en hij
daardoor onwel was gewor-
denachter zijn stuur.

«Beleefd gebleven»
«Ik heb tegen de politiemen-
sen geen geweld gebruikt en
bleef beleefd», aldus Bjorn B.
tijdens het proces. «Ik wilde
alleen weten waarom ze zo
handelden.» Aanvankelijk
verklaardeB.dathij inzijnwa-
gen heroïne had gebruikt,
maar hij veranderde zijn ver-
klaringdoor te zeggendathet
zilverpapiertje al van vroeger
was. (CMW)

IEPER

Foto JVK

GELUWE

Board Games in De
Gaper
DeGezinsbondorganiseertzater-
dag vanaf 19 uur in het gemeen-
schapscentrum De Gaper een
avond Board Gamesvoor de ou-
dere jeugd (+ 14 jaar) en volwas-
senen. Dit komt wegens het suc-
ces van de vorige edities en de
groeiende interessevoorspellen.
Individuele en groepskaarten
(vanaf vierpersonen) invoorver-
koop geven recht op een gratis
drankje enkunnengekochtwor-
den bij Jos Depoortere
056/51.98.89. (DBEW)

KORTEMARK

Pannenkoekenkaarting
CD&VKortemarkhoudtzaterdag
28 januari van 14 tot 23 uur een
pannenkoekenkaarting in het
Edewallehof. De inleg bedraagt
1,5 euro, drankje inbegrepen.
Info: tel. 051/57.00.66. (BHT)

VASTE CAMERA’S ENKELE WEKEN UIT WEGENS TE VEEL PV’S

Eén op vier te snel in zone 30
LEUVEN

Uit politiecontroles blijkt dat in de Leuvense bin-
nenstad, een jaar na de invoering van de algemene
zone 30, bijna één op vier bestuurders nog steeds
veel te snel rijdt. Vorige week liep 22,5 procent
van de gecontroleerden tegen de lamp. Om de
massale toestroom aan pv’s te kunnen verwerken,
werden de Leuvense onbemande camera’s de jong-
ste weken zelfs tijdelijk op non-actief gezet. Om
bestuurders op de zone 30 te wijzen, komen er ex-
tra lichtkranten aan de invalswegen.

SVEN PONSAERTS

Ook een jaar na de invoering van
de algemene zone 30 in de hele
Leuvense binnenstadblijft het er
nog snelheidsovertredingen re-
genen. Om het grote aantal pro-
cessen-verbaal-vorigeweeknog
258-verwerkt tekrijgen, zouden
de vaste flitspalen zelfs enkele
weken lang buiten werking zijn
gesteld. Agenten stellen zich ook
vragenbijhet feitdat inbepaalde
straten tot de helft van de be-
stuurders op de bon vliegt. De
Leuvense verkeerspolitie pleit
daarom voor infrastructurele in-
grependiedeautomobilisteffec-
tief doenvertragen.
«Optermijnkomendieerzeker in
onder meer de Naamsestraat en
Tervuursestraat», zegt schepen
Dirk Robbeets (sp.a). «Vooral op
hellende wegen en lange rechte
stukken lopen veel bestuurders
tegendelamp.Daaromzalookde
Mechelsestraat, samen met de
herinrichting van de Vismarkt,
van uitgebouwde stoepen, plan-
tenbakken of asverschuivingen

worden voorzien. Opdat de zone
30 ook meer zichtbaar zou zijn,
komeneropkorte termijnaande
invalswegen grote oplichtende
kranten.Diezullenookaangeven
datmeneenblauwe zone inrijdt,
wantookdaaroverkrijgenwege-
regeld opmerkingen. De snel-
heidsbeperking zal ook duidelijk
op het wegdek worden geschil-
derd.»

«Altijd gemekker»
Burgemeester Louis Tobback
(sp.a) blijft volledig achter het
snelheidsbeleid staan. «De actie-
comités die stonden te roepen
voor een zone 30 voor hun deur
waren niet te tellen», herinnert
hij eraan hoe de invoering tot
standkwam.«Nuzeerzijn,willen
we ze ook handhaven. Als een
vierde van de bestuurders er
wordt geflitst, betekent dat ook
dateenvierdenogtesnelrijdt.De
snelheidsgrenswaaropdatkastje
flitst, wordt door de politie inge-
steld. Meestal is dat een stuk bo-
vende31kilometerperuurmaar
als het van mij zou afhangen,

werdermorgenmeteeneffectief
aan die snelheid geverbaliseerd.
Als ik in Nederland 82 rij waar
maar80mag,krijg ikookzo’npa-
piertje. Je betaalt er dan mis-
schienmaarvijftieneuro,maar je
betaalt.Hier iseraltijdgemekker.
België isookhetenigebeschaafde
land waar 50 geen 50 is en 70
geen 70. Gelukkig voor velen
wordt de omzendbrief niet ge-
volgd die zegt dat vanaf 46 kilo-
meter het rijbewijs ter plaatse
moet worden ingetrokken. Als
dat zou gebeuren, stond er aan
eencontrole telkenseenheel pe-
lotonaan te schuiven.»
Het bericht dat de Leuvense on-
bemande camera’s onlangs drie
weken lang buiten werking wa-
ren omdat de politie de karren-
vrachtaanprocessen-verbaalvia

Een agent aanhetwerk in een anonieme flitswagen in de buurt vanLeuven. Foto Vertommen
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Will Tura
in Concert

Stadsschouwburg
LEUVEN

Zat 4 februari 2012 - 20u
Tickets: 016/30 09 00

BERG
Motorrijderknaltopwagen
Op de Haachtsesteenweg in Berg
(Kampenhout) gebeurde gister-
ochtend rond 8 uur een ongeval.
Een autobestuurder die uit de
richtingBrusselkwam,woulinks-
af de Hinckaertstraat indraaien.
Een automobilist die in de tegen-
overgestelde richting reed, stopte
om hem het manoeuvre te laten
uitvoeren. Eenmotorrijder die de
stilstaande auto’s over de bus-
strook inhaalde, knalde op de in-
draaiende wagen. De 47-jarige
motorrijder, die met een in Zuid-
Afrika ingeschreven motor reed,
werd lichtgewond naar het zie-
kenhuisgebracht. (SPK)

LEUVEN
Heleweekcontroles
De Leuvense politie houdt deze
week elke dag controles op het
dragen van de veiligheidsgordel.
Gisteren werden op de Diestse-
steenweginKessel-Lo344wagens
gecontroleerd. Elf personen die
geen gordel droegen, werden ge-
verbaliseerd. Een bestuurder
kreeg een pv omdat de staat van
zijnbandenbenedenallepeilwas.
Eén chauffeur werd geverbali-
seerd omdat zijn schouwingsbe-
wijswasvervallen. (SPK)

BOORTMEERBEEK
Vrachtwagenramtpaal
Op de Leuvensesteenweg in
Boortmeerbeek ramde een
vrachtwagen gisterochtend bij
eenmanoeuvreeenverlichtings-
paal.Ondanksdegrotedeukinde
paal en het feit dat de lamp-ar-
matuur naar beneden kwam,
reeddechauffeurgewoonverder.
Een lid van de politierecherche
wasgetuigeennoteerdedenum-
merplaat. De chauffeur zal zich
voor het vluchtmisdrijf mogen
verantwoorden. (SPK)

VORIGEWEEK 258 FLITSBOETES IN ZONE 30
Straat Aantal Aantal % Max.

gecontroleerd geflitst geflitst snelheid
B.Descampslaan (school) 179 81 45,3% 64km/u
Mechelsestraat 37 13 35,1% 60km/u
Hertogstraat (school) 293 71 24,2% 60km/u
Wijnpersstraat 75 17 22,7% 58km/u
Middelweg 48 9 18,8% 55km/u
Leopold-III-laan 142 26 18,3% 51km/u
P.Nollekensstraat 51 7 13,7% 51km/u
Vesaliusstraat 131 17 13,0% 57km/u
Vaartstraat 88 11 12,5% 56km/u
Goudsbloemstraat 103 6 5,8% 53km/u

BLANDEN «Maak voetweg 14 berijdbaar voor fietsers»
MarkBinonvanLDDwildat
voetweg14,diedeLijsterstraat
endeRooikapelstraat inBlanden
(Oud-Heverlee)metelkaarver-
bindt, berijdbaarwordtgemaakt
voor fietsers.De leerlingenvan
degemeenteschool indeLijster-
straat zoudenzodedrukkeBier-
beekstraatkunnenvermijden.

Voetweg 14 is momenteel niet
toegankelijk voor fietsers. «Het is
eensoortveldweg»,zegtMarkBi-
non.«Doorhemberijdbaartema-
kenvoor fietsers, zoudenschool-
gaande kinderen en hun ouders
de weg kunnen gebruiken. In de

Lijsterstraat ligt immers de in-
gangvanzoweldegemeentelijke
kleuter- als lagere school. Nu
moeten de leerlingen vier keer
perdagdedrukkeBierbeekstraat
oversteken, endaarvoormoet de
school personeel inschakelen»,
aldus Binon, die zelf ook school
liepindeLijsterstraat.Bovendien
is er in delen van de Bierbeek-
straat geen fietspad. «Hierdoor
moeten fietsers ongeveer eenki-
lometer op de baan rijden. Ook
ditgevaarzouvermedenkunnen
wordendoorhetopenstellenvan
voetweg14. Fietsers die via voet-
weg14vanennaardeschool fiet-

sen, kunnen dan veilig via de
Rooikapelstraat, A. Nijsstraat,
Vermalenstraat tot aan B. Jan-
sensstraat fietsen. Meteen zou-
denookde chirolokalen en voet-
balvelden in de Kartuizerstraat
veiliger te bereiken zijn met de
fiets.»
Bij de gemeentelijke basisschool
Blanden is men wel te vinden
voor het idee. «Ik weet niet hoe-
veel van onze leerlingen van de
Rooikapelstraatkomen,maarhet
openstellen van de voetweg zou
de veiligheid inderdaad vergro-
ten», bevestigt directeur Willy
Debecker. (HSK)MarkBinon. Foto Vertommen

LEUVEN

Twee keer vals
brandalarm
DeSint-Barbarastraat inhethart-
jevanLeuvenwerdmaandagom-
streeks 23 uur opgeschrikt door
een brandalarm.Datwas afkom-
stig van een flatgebouw in op-
bouw. De hulpdiensten gingen
ter plaatse, maar troffen geen
brandaan.Ookdeverantwoorde-
lijke van het gebouw was niet te
bespeuren om het hinderlijke
alarmuit te schakelen.Debrand-
weer legde het alarm met de
kniptanghet zwijgenop.
Ook opdeMartelarenlaan, in het
Etap-hotel, trad een brandalarm
in werking. De melding gister-
ochtend bleek veroorzaakt door
werkendiemetheelwatrook-en
stofontwikkeling gepaard gin-
gen. Een voorbijganger die de
rookwolk opmerkte, belde even-
eens naar de hulpdiensten. De
brandweer ging ter plaatse en
voerdeinhetgebouweencontro-
le uit, maar merkte niets ver-
dachtsop. (SPK)

HERENT Wagen gestolen op parking
Op een parking langs de Brusselsesteenweg inHerent stelde de eige-
naar van een automaandag vast dat zijn voertuig spoorloos verdwe-
nenwas.Debenadeeldedeedaangiftevandediefstal. (SPK)

de anonieme radarwagens niet
kreeg verwerkt - nochtans af-
komstig van een betrouwbare
bron-doetTobbackaf alseen ‘in-
dianenverhaal’. «Datnietalletoe-

stellenaltijdwerken,klopt.Maar
dat de toestellen massaal door
een tekort aanpersoneel zouden
wordenuitgeschakeld, zou ik ten
zeerstebetreuren.»

BIERBEEK
PatiëntSint-Kamillus
vieldrieverplegersaan
De correctionele rechter in Leu-
ven heeft een psychiater aange-
steld om de geestestoestand van
een man uit Tessenderlo te on-
derzoeken. Deman viel inmaart
2011 drie verplegers aan in Sint-
Kamillus inBierbeek.
Het verslag van de psychiater
moet duidelijkmaken of deman
op het moment van de feiten in
staatvankrankzinnigheidwasen
of debeklaagdedat eventueelnu
nogsteedsis.Pasnadatdepsychi-
ater heeft uitgemaakt of hij een
gevaar is voor zichzelf en de
maatschappij, zal de rechtbank
eenbeslissingnemen. (BMK)

LEUVEN
Gasgeur inziekenhuis
De Leuvense brandweer kreeg
gisterentweemeldingenvaneen
gasgeur. In de gebouwen van het
Gasthuisbergziekenhuiswerdop
de negende verdieping even de
onderwijsafdeling Nazorg ont-
ruimd. Toen de brandweer ter
plaatse was, was het gebouw al
dermategeventileerddatergeen
gas kon worden waargenomen.
Erwerdookgeen lekgevonden.
OokindeJozefPierrestraatinKes-
sel-Lo(Leuven)werdineenkelder
een felle gasgeur waargenomen.
Metingen toonden aan dat het
nietomaardgasging. (SPK)

WAANRODE
Vermistevrouwgevonden
opziekenhuisparking
De 53-jarige Nicole Vangeerber-
gen uit Waanrode (Kortenaken),
dievermistwassindsvrijdag6ja-
nuari, is afgelopen zaterdag le-
venloosaangetroffen inhaarwa-
gen op de ondergrondse parking
van een ziekenhuis in Leuven. Ze
werd gevonden door het veilig-
heidspersoneel. Mogelijk gaat
hetomeenwanhoopsdaad. (KBG)
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STUK beleeft topjaarmet 105.000 bezoekers

StevenVandervelden aan kunstencentrumSTUK. Foto Vertommen

HetLeuvensekunstencentrum
STUKheeft vorig jaar105.000
bezoekersoverdevloergekre-
gen.Datwarener1.000meer
dan in2010. «Eensucces», vin-
denze inSTUK.

Decijfersvandevoorbijevijf jaar
zien er ronduit indrukwekkend
uit. «In die periode steeg het pu-
blieksbereik van STUK met
31.000 bezoekers: van 74.000 in
2006 naar circa 105.000 in 2011.
Dat is een stijging van 42 pro-
cent», aldus artistiek leider
Steven Vandervelden. «Deze
snellegroeihebbenweenerzijds
te danken aan het nieuwe artis-
tieke beleid vanaf 2006, ander-

zijds aan de andere culturele ac-
torenende innovatievebedrijfs-
wereld inonzeregio.Sindsenke-
le jaren maakt STUK namelijk
meer dan ooit werk van een ste-
vige verankering in de Leuvense
regio. Al verliezenweook de na-
tionale en internationale op-
drachtnietuithetoog.»

Studio Filmtheaters
Ook 2011 was alweer een top-
jaar: goed gevuld én druk be-
zocht. «Wehebbenietsmeerdan
105.000 bezoekers over de vloer
gekregen», vervolgt Vandervel-
den. «Dat waren er ongeveer
1.000 meer dan in 2010. En bo-
venopdieaantallenwarenerook

nog duizenden mensen - naar
schatting10.000-diehetafgelo-
pen jaar een feestje bijwoonden
in STUK: het Eindfeest en het
STARTfeestwarenheel populair.
Dieaantallenzijnnieteensopge-
nomen indecijfers.»
De recente groei dankt STUK
vooral aan de discipline ‘film’.
«De laatste twee jaarmerkenwe
daar een enorme stijging. Het is
duidelijk dat Cinema ZED, de bi-
oscoop van ons kunstencen-
trum, een stevige duw in de rug
kreeg door het wegvallen van
Studio Filmtheaters.» In 2006
kreeg STUK nog 31.603 filmbe-
zoekersoverdevloer, in2011wa-
rendat er al 49.012. (KBH)

LEUVEN

BPOST VERMOEDT DAT VERKEERDE ONTVANGER ZE NU ALSNOG BEZORGDE

Kerstkaart komt aan na 43 jaar
KEERBERGEN

De kerstkaart die Yvonne Goovaerts uit Keer-
bergen 43 jaar geleden naar haar zusMaria
schreef, is vorige week aangekomen. En dat
terwijl de zussen gewoon pal naastmekaar
woonden. Bij bpost vermoeden ze dat de post-
kaart - afgestempeld op 31-12-1968 -43 jaar
geleden verkeerd werd afgeleverd, en dat
de ontvanger ze nu alsnog bezorgd heeft.

SVEN PONSAERTS & ERIK VAN EYCKEN

Met ruim43 jaar vertraging is de
kerstkaart-gefrankeerdvooréén
Belgische Frank - die Yvonne
Goovaerts (77) uit Keerbergen
eind december 1968 naar haar
zus, schoonbroer en inwonende
moeder schreef, vorigeweek als-
nog aangekomen in de Putse-
baan.Omdat in de43 jaar dat het
‘onderweg’wasdehuisnummers
zijn veranderd, belandde de
wenskaartwel eenpaarhonderd
meterverderopindestraat ineen
brievenbus. «Gelukkig kon de
ontvanger op basis van onze na-
mennogachterhalenvoorwiede
kaart was bestemd en zorgde hij
ervoor dat ze terechtkwam. Voor
hetzelfde geld gooit die man ze
natuurlijkgewoonindevuilbak»,
beseffen de bejaarde zussen uit
Keerbergen. «We woonden dan
wel vlak naast elkaar, de wens-
kaartjesnaarmijnzuswerdenin-
dertijd altijd met de post opge-

stuurd», verzekert Yvonne die
meteenhaarhandschriftherken-
de. «Ondertussen steken we el-
kaars kaartjes al vele jaren ge-
woon in de brievenbus. Maar
toenmoestdatwellichtnog ‘offi-
ciëler’»,meentYvonne.

«Misschiendatweheter indertijd
weleensoverhaddendat ikmaar
geenkaartjevanYvonneontving,
maar eens de feestdagen voorbij
moet dat weer uit onze gedach-
ten zijn gegaan», zegt Maria. Het

incident leiddegelukkignooit tot
familiale twisten. Waar het
kaartje, met aan de voorzijde
twee verliefde vogeltjes in een
sneeuwlandschap, al die jaren
kanhebbengelegen,daarhebben
dezussenhet radennaar.
«Onze postbode Max weet ook
vanniks. Iemandmoet43jaarge-
leden zijn werk toch niet goed
hebben gedaan. We gaan dit
kaartje alleszins als een souvenir
bewaren.»
Een absoluut record is de lange

bezorgtijd niet. Zo kwam in april
vorig jaar nog een kaartje boven
water dat er 62 jaar over had ge-
daan om - via China - van Brugge
tot inLaken (Brussel) tegeraken.
«Het meest logisch zou zijn dat
het poststuk ergens onderin een
schuif, achtereenkastof sorteer-
meubel van het postkantoor is
blijven liggen. Echter, het post-
kantoorvanKeerbergen isalheel
wat jarengeledenverhuisd»,acht
woordvoerder Fred Lens van
bpost die piste quasi onmogelijk.

«Jaarlijks moeten in al onze kan-
torenbovendienallekasteneven
verschovenworden.Opbasisvan
depoststempelwetenweookdat
hetkaartjenooitbuitenKeerber-
gen is geweest. Het meest waar-
schijnlijke is dat het 43 jaar gele-
denverkeerd is afgeleverd endat
de ontvanger het nu tijdens een
grote schoonmaak heeft aange-
troffen. Wellicht heeft die per-
soon het alsnog bij de juiste be-
stemmeling willen bezorgen»,
besluit FredLens.

MariaGoovaerts (links) ontvangt na43 jaar alsnog de kerstwensen vanhaar zusYvonne. Foto SPK
WE GAAN DIT
KAARTJE
ALLESZINS ALS
EEN SOUVENIR
BEWAREN
Yvonne en Maria
Goovaerts

KESSEL-LO

Eandis vervangt kabel die vijf pannes
veroorzaakt in drie maanden
ElektriciteitsleverancierEandis
heeftbeslistomeenbelangrijke
kabel inKessel-Lo tevervangen.
Die zorgdedevoorbijedrie
maandenal voorvijf stroompan-
nes.Ookafgelopenzaterdagoch-
tendvieldeelektriciteit inde
wijkBlauwputweereenuuruit.

De stroompannes variëren in
duur,maar telkenszijnzeernstig
genoeg om bewoners en hande-
laars in de wijk Blauwput zwaar
te enerveren. «De laatste keer
haddenwehet ‘geluk’datdepan-
ne ‘smorgenswas.Mijnzaakwas
toen al dicht», zegt Chris Du-
rinckx van café Paradox op de
Diestsesteenweg.

Telkens excuses
«Al zullen er zeker bewoners en
andere handelaars last van heb-
ben gehad. In de Carrefour even
verderopwaren ze blijkbaar vol-
op brood aan het afbakken. Val
dan maar eens zonder elektrici-
teit ... Zelf heb ik al enkele keren
de deurenmoeten sluiten. Je kan
wat zeulen met theelichtjes,
maar na twee uurwordt het bier
warm, de bingo valt uit, ... Dan
kan je niet open blijven.We krij-
genwel telkens excuses vanEan-
dis,maardaarkoop jeniksmee.»
Jean-Pierre Blomme van Eandis

ChrisDurinckx van caféParadox: «Wekrijgenwel telkens
excuses,maar daar koop je niksmee.» Foto Vertommen

geeft toedaterzaterdagopnieuw
eenprobleemwas.«Zestartteom
5.57 uur en was om 7.04 verhol-
pen. Eendikuurdus.»

Oorzaak niet duidelijk
«Ookwijkunnendeherhaaldelij-
ke pannes in die buurt nietmeer
negeren. We merken dat er tel-
kens een probleem is aan de ka-
bel van de Blauwputstraat rich-
ting Diestsesteenweg. Daarom
gaan we die kabel vervangen.
Wat er precies scheelt, is ook ons

nognietduidelijk. Isheteenoude
kabel? Raakte hij beschadigd tij-
dens werken? Feit is dat we het
euvelzosnelmogelijkwillenver-
helpen. Almoet ikwaarschuwen
dat dit niet van vandaag opmor-
gen gaat. Een studie voeren, ver-
gunningen aanvragen, een aan-
nemerzoeken:daarkruipttijd in.
Daaromwillenweonsbij allebe-
trokkenen excuseren voor het
ongemak dat ze hebben onder-
vonden,enmogelijknoggaanon-
dervinden.» (KBH)

Meerdan300bezwaarschriften
tegenplannenGenadeweg

Deplannendiede stadLeuven
heeftmethet fiets- envoetpad
Genadeweg inKessel-Loblijven
opveelprotest stoten. Leuvenwil
er82extrawoningenbouwenen
eenechte straatmaken.Maardat
zietdebuurtniet zitten: zij dien-
deneerderal eenpetitie inmet
410handtekeningen, ennuzijn
erookeenhoopbezwaarschrif-
ten tegendeplannen.

«Wekunnenhetnietaanvaarden
dat dit pad niet zou behouden
worden als een groene autovrije
wandel-enfietsweg»,zegtbuurt-
bewoner Antoine Van Proeyen.
«Daarom protesteren we al lan-
ger, en hebben we op 11 decem-
bereen ‘padfeest’ georganiseerd.
Daar nodigden we ook iedereen

uit ombezwaarschriften te teke-
nen.Terplekkehaddenweal245
handtekeningen. Toenhet open-
baar onderzoek op 23 december
afliep, waren er in totaal min-
stens337bezwaarschrifteninge-
diend. We hopen dan ook dat de
stadonzewijknietnegeertenre-
keninghoudtmetonsprotest.»

Nog geen beslissing
«Op dit moment kan ik nog niet
veel over het dossier zeggen»,
reageert schepen van Ruimtelij-
keOrdeningCarlDevlies (CD&V).
«Debezwarenwordeneerstvoor-
gelegdaandeGecoro, enpasbin-
nenongeveer eenmaandnemen
we eenbeslissing in het college.»
Meerduidelijkheiddustegenhalf
februari. (KBH)

KESSEL-LO

Man woonde in illegale container
Een veertiger uit Lubbeekmoest
zich gisteren voor de rechtbank
verantwoordenomdathijzonder
vergunning een wooncontainer
had geïnstalleerd in Lubbeek. De
man was verdreven uit zijn wo-
ningenkonzelfsrekenenophulp
van de gemeente. Zo kreeg hij
elektriciteit en zelfs een domici-
lie voor zijn illegaleonderkomen

inagrarischgebied.Deprocureur
eiste een principiële boete voor
demanmaar wil wel met zeker-
heid weten of het terrein onder-
tussenvolledig is ontruimd.
Volgens zijn advocaat is dat het
geval en was G.V.D.S. het slacht-
offer vaneen familiaal drama.
De zaak wordt voortgezet op 15
mei. (BMK)

LUBBEEK

HEVER

Zware botsing op
Mechelsesteenweg
Op de Leuvensesteenweg in He-
ver (Boortmeerbeek) gebeurde
gisteren rond 12.45 uur een bot-
sing tussen twee auto’s. Een be-
stuurder van een Volkswagen
Golf, die vanuit de richting Me-
chelen kwam, wou linksaf de
Bieststraat indraaien toen zijn
wagen werd gegrepen door een
CitroënC4Picassodieuitde rich-
ting van Leuven kwam. Aanvan-
kelijk werd gemeld dat de man-
nelijke bestuurder van de VW
Golf in zijn voertuig gekneld zat.
Bij aankomst van de brandweer
was het slachtoffer uit Antwer-
penechteraluithetwrak.Hij liep,
netalsdevrouwelijketegenpartij
uit Haacht, ook geen noemens-
waardige verwondingen op en
verkoos niet met de opgeroepen
ziekenwagenmeetegaan.Dewa-
genswerdengetakeld. (SPK)

HAACHT

Rode kruis geeft
cursus reanimeren
DegemeenteHaacht organiseert
een cursus reanimeren en defi-
brilleren. De volgende cursussen
vinden plaats op 8 februari en 9
mei.Elkecursusduurtdrieuuren
deelname is gratis. In de les, die
wordt gegeven door het Rode
Kruis, leert men zowel reanime-
rendoorhartmassagesenmond-
op-mond-beademingopeenrea-
nimatiepop, als door het gebruik
vanhet AED-toestel. Iedere deel-
nemerkrijgtnaafloopeenboekje
met dvd mee naar huis om daar
nogverder teoefenen. Infoen in-
schrijven: gemeentelijke dienst
Welzijn, 016/26.94.38 of wel-
zijn@haacht.be.Delessenvinden
plaats in de vergaderzaal van het
OCMW langs de Wespelaars-
esteenweg 41 in Haacht en star-
ten telkensom19uur. (SPK)

LEUVEN

Meer dan 400
bieren op Zythos
Bierfestival
Op 28 en 29 april strijkt het
ZythosBierfestival voordeeerste
keerneer indeBrabanthal inLeu-
ven.Devorige locatiewasteklein
geworden, en daaromkrijgt Leu-
ven nu de eer om hét bierfeest
vanhet jaar teontvangen.
«Wezijnheelblijdatwedegroot-
ste bierproeverij van het land
naar Leuven hebben kunnen ha-
len», zegt schepen van toerisme
DirkVansina (CD&V). «Wantmet
meer dan 100 Belgische brou-
wers en meer dan 400 verschil-
lende bieren kan je er niet meer
naast kijken.» Tijdens het festival
kan je aan elke stand in ruil voor
éénjetoneenbiertjeproeven.Dat
gebeurt in speciale proefglaasjes
van 15 centiliter, die je aan de in-
komkanaanschaffen.
Om in te spelen op het evene-
ment organiseert het stadsbe-
stuur ook in de binnenstad een
aantalactiviteitenrondbier. ««Zo
kan je in heelwat restaurants te-
recht voor biergerechten, er zijn
speciale bierwandelingen, bier-
workshops, Leuvense bierverha-
len, proeverijen bij de huisbrou-
werijvanDomus,enookABInBev
zetdedeurenopen.» (KBH)

TIENEN
Winkeldief inGBExpress
In de GB Express aan de Henne-
markt inTienenheefthetwinkel-
personeel zondag een 24-jarige
man uit Châtelet betrapt op het
stelen van goederen. De jonge-
manhadeen fleswijnennoedels
terwaardevan17euroverborgen
en probeerde zonder te betalen
de winkel te verlaten. Hij werd
staande gehouden door het per-
soneel,datdepolitiealarmeerde.
Die nam de jongeman mee naar
hetbureauvoorverhoor. (KBG)

TIENEN
Inbraakpoging
Aan het Kloosterhof in Tienen
stelde een bewoner zondag rond
11uurvastdatdievengeprobeerd
hadden in te breken. De daders
forceerdeneenschuifraam,maar
raakten de woning niet binnen.
Depolitieopendeeenonderzoek
naardedaders. (KBG)

Brandweerman
valt uit boom
tijdens snoeien

Een beroepsbrandweerman
uit Erpe-Meremoest gisterna-
middag door collega’s uit een
boom gered worden. Johan De
Jaegerwasbezigmethetsnoei-
envanenkele treurwilgen toen
een afgezaagde tak de ladder
waarop hij stond meesleurde.
Hij bleef zo’n tien meter boven
de grond aan zijn veiligheids-
kettinghangen.Zijnarmraakte
gekneld tussendeboomenzijn
lichaam. Een buur alarmeerde
de brandweer. Met een ladder

konden ze hem snel uit de boom
halen. (KMJ)
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WAT GEBEURT ER EIGENLIJK
MET NUCLEAIR AFVAL ?
Kristof, Brussel

Wij beantwoorden al uw vragen
over kernenergie op kernvragen.be

KATRIEN STRAGIER

Je winkelkarretje volladen met Aldi- en
Lidl-productenvaltgemiddeld65%goed-
koper uit dan een karretje volmerken als
Coca-Cola, Dash en Jupiler. Met eerste-
prijsmerken,EverydayvanColruytof 365
vanDelhaizebijvoorbeeld,bespaarje31%.
Maar is duurder niet beter? Als het van
Test-Aankoopafhangtzekerniet. Decon-
sumentenorganisatienamdevoorbijevijf
jaar de etiketten van 459 voedingswaren
onder de loep, gaande van merk- tot
discountproducten.Fruit,muesli,bereide
gerechten enpizza’swerden ooknog aan
een smaaktest onderworpen.Wat blijkt?
In smaakproeven vinden we de Aldi- en
Lidl-producten, net als de huismerken,
even lekker als hun duurdere broertjes
waarvoor stevig reclamewordt gemaakt.
Meer dan 40% scoort goed. «De kwaliteit
vanAldienLidl ísooknietslecht»,beaamt
merkenspecialistGinoVanOssel.«Boven-
dienzijndiediscountproductendelaatste
jarenstructureel verbeterd.»

Altijd laagste prijs
Eersteprijsproducten vallen een pak
minder indesmaak:daarkrijgtmaar29%
eenpositievebeoordeling.«HetNr.1-merk
van Carrefour had destijds een heel een-
voudige filosofie: altijd de laagste prijs.
Moest het daarvoor aan kwaliteit inleve-
ren,danwasdatmaarzo», zegtVanOssel.
«Maar dat is bij hun nieuwe eersteprijs-
merk, Carrefour Discount, niet meer het

geval.» De kwaliteit gaat dus niet meer
altijd meemet de prijs. In het onderzoek
vanTest-Aankoopwasdevoedingskwali-
teit van de eersteprijsproducten de ene
keer dan ook beter dan die van de natio-
nalemerken (voorpizza’s), somsslechter
(bereidegerechten)ensomsvergelijkbaar
(muesli). Wanneer Test-Aankoop de
resultatenvandesmaakproevennaastde
prijzen legt, zijn het de discounters die
met de titel ‘beste koop’ gaan lopen: 16%
van de producten die als beste koop
gelden,komenvandiscountersalsAldien
Lidl, 12% zijn eersteprijsproducten. Bij de
huismerken geldt amper 5% als beste
koop. En de duurste varianten, de natio-
nale merken, bengelen zelfs helemaal
onderaan met 2%. «Als je het puur ratio-
neel bekijkt, kan je je inderdaad afvragen
waaromwezoveelvandienationalemer-
ken kopen», geeft VanOssel toe. «Zo is bij
pilsbijvoorbeeldJupilerverrewegmarkt-
leider, maar dat weerspiegelt zich niet

altijd in blinde smaakttesten.Maarmen-
sen kopen nu eenmaal niet altijd zuiver
methunverstand.Zoverkopennationale
merken nog altijd beter dan hun goed-
kopere varianten. Zeker de topmerken,
zoals Jupiler, Dash en Côte d’Or verliezen
allesbehalve terrein. Hun marktaandeel
neemt nog jaar na jaar toe.» Die merken

spenderen forse reclamebudgetten om
hun product een bepaald imago te geven
en het is dikwijls dáár waar we extra
centenvoorneertellen.

Zwakke B-merken
«In een prijs-kwaliteitstest van Test-
Aankoop zal Skoda het altijd halen op
Volkswagen. Dat is in se dezelfde auto,
maar minder duur. Toch wordt Volks-
wagen nog altijd meer verkocht», merkt
Van Ossel op. Het zijn volgens de marke-
tingspecialist vooral de B-merken die de
hete adem in hun nek voelen van die
goedkopere varianten. «Denk maar aan
pils van Primus, die je niet meer in elke
supermarkt vindt. Of het wasmiddel
Omob, dat zelfs helemaal van de markt
verdwenenis.Hunmerkisnietaltijdsterk
genoeg om tegen het prijsvoordeel van
goedkoperemerkenop teboksen.»

Shoppen in Aldi en Lidl:
65% goedkoper én even lekker

NIEUWE
STUDIE VAN

TEST-AANKOOP

Wie aan kwaliteit hecht, hoeft in de supermarkt heus niet altijd naar de
duurderemerken te grijpen. Integendeel: goedkopere voedingsproducten
van discounters als Aldi en Lidl hebben het vaakst de beste verhouding
tussen prijs en kwaliteit. Dat stelt consumentenorganisatie Test-Aankoop
vast. «Rationeel gezien valt hetmoeilijk te verklaren waaromwe naar die
duremerken grijpen», geeftmarketingspecialist Gino VanOssel toe.

Onderzoeksrechter De Troy is
zéérgerichtopzoeknaarenkele
tientallenpersoonlijkedossiers
van pedofiele geestelijken. In
Gent, waar de speurders zich
gisterochtend aanboden, wer-
den dertien dossiers meegeno-
men. Allemaal van geestelijken
die in de jaren 50 en 60
door slachtoffers werden aan-
geklaagd voor seksueel mis-
bruik.Hetgerechtwilnagaanof
daar sporenvanterug tevinden
zijn in die persoonlijke dossiers
en of daardoor dan schuldig
verzuimvandekerkleidingaan-

getoond kan worden. «De der-
tien dossiers werden in alle
openheid overhandigd», zegt
woordvoerder Koen Vlaminck.
«We hebben niks te verbergen
en vlot onzemedewerking ver-
leend. Wat er in die dossiers
staat, weet ik niet. Ik was toen
nogniet eensgeboren.»

Ver verleden
In Brugge werden de persoon-
lijke dossiers van elf geestelij-
kenmeegenomen.«Hetbisdom
maakte ook kopies van de dos-
siers, waardoor we ons éigen

onderzoek ook kunnen voe-
ren», alduswoordvoerderPeter
Rossel vanhetBrugsbisddom.
Alles wijst erop dat Brussels
onderzoeksrechter De Troy in
de komende dagen zijn rondrit
langsheen de Belgische bis-
dommenverderzet endatgeen
enkel bisdom aan een bezoek
zal ontsnappen. En niet alleen
dat, ook de verschillende con-
gregaties in ons land kunnen
zichaanéénenanderverwach-
ten. Zo stapte het speurders-
team gisteren ook al binnen bij
de Broeders van Liefde in Gent,
waarvolgensdewoordvoerster
«zes à zeven» dossiers werden
meegenomen. «Maar waar de
speurders juist naar op zoek
zijn, weet ik niet. Het gaat om
dossiers uit een vrij ver ver-
leden…» (KW/JM/TRG/TLV)

HUISZOEKINGEN IN BRUGGE EN GENT: OPNIEUW 30 DOSSIERS VAN SEKSUEEL MISBRUIK MEE

Geen enkel bisdom ontsnapt aan speurders

VLEESWAREN SCOREN SLECHT, CHOCOLADE GOED
234 voedingsproducten of 19% van de
meerdan1.000voedingswarendieTest-
Aankoop in een andere studie in 2011
onderzocht, halen een slechte of zeer
slechte beoordeling. Een kwart scoort
maarredelijk.Vooralopvleeswarenvalt
wat aan te merken. Zo liggen gehakt
(46%)enfijnevleeswaren(43%)veelal in
een te warme toonbank. Bij tien slage-

rijenvonddestudieteveelbacteriënaan
voor vlees dat rauw geconsumeerd
wordt. Er werden geen ziekteverwek-
kendekiemenaangetroffen.
Maar niet alle producten scoren onder-
maats. Test-Aankoop is bijvoorbeeld
heel tevreden met de kwaliteit van de
geteste Spaanse rode wijnen en Belgi-
schemelkchocolade.

Volkswagen roept
8.000 wagens
terug in België

Volkswagenroept inBelgië8.603
wagensterug.Hetgaatomdemo-
dellen met 2.0 liter dieselmotor
die tussen 2009 en 2012 werden
geproduceerd.Er iseenprobleem
met de injectie, die mogelijk
brandstof kan lekken. De motor
wordt gebruikt in alle grote(re)
VW-modellen:deEos,Golf, Jetta,
Passat, Scirocco, Tiguan en T5.
Ook400Audi’seneenhonderdtal
Skoda’s, die ook door VW
gemaaktworden, worden terug-
geroepen. Wereldwijd gaat het
om300.000wagens. (KS)

Het lijkt erergopdatgeenenkelbisdomontsnaptaaneenbezoek
vanBrusselsonderzoeksrechterWimDeTroyenzijn teamvan
speurders, dathet seksueelmisbruikbinnendekerkblootlegt.
Eergisterennamhet teamrond ‘OperatieKelk’dossiers inbeslag
inAntwerpen,Hasselt enophetaartsbisdominMechelen.
GisterenwashetdebeurtaanBruggeenGent.

Despeurders namen
inBrugge 11 dossiers
mee. «Wehebben ook
kopies gemaakt, voor
ons eigen onderzoek»,
klinkt het daar. Deleu
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Kmo’s smeken
om personeel

De Vlaamse kmo’s hebben nog
nooitzoveelmoeitegehadomge-
schikt personeel te vinden. Eind
vorig jaar waren er gemiddeld
slechts 3,5 werkzoekenden per
vacature. En dat ondanks de cri-
sis.ZelfstandigenorganisatieUni-
zo trekt aan de alarmbel. «Een
groot probleem is dat bijna de
helft vandewerkzoekendenniet
onmiddellijk inzetbaar is door
een gebrek aan competenties»,
zucht Karel Van Eetvelt. Unizo
pleitondermeervoorhetkoppe-
len van een bijstandsuitkering
aanextravorming.
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WE WINKELEN
NIET ALTIJD
MET ONS
VERSTAND.
DAARDOOR
VERLIEZEN
TOPMERKEN
ZELDEN
TERREIN
Gino Van Ossel

ADVERTENTIE

Werkneemster Panasonic steelt
124.000 euro van klanten

Een ex-werkneemster van Pana-
sonic is veroordeeld tot een cel-
strafvan18maanden,waarvan12
maanden met uitstel, voor op-
lichting. De vrouw moest geld
terugstorten aan mensen die te
veel betaald hadden, maar
schreef het geld systematisch
overnaarhaareigenrekening,die

van haar man en die van een
vriendin. Intotaalverduisterdeze
zo tussen 2007 en 2009 124.000
euro. Toen Panasonic achter het
bedrogkwam,werdzeontslagen.
De vriendin en haar echtgenoot
ontkenden steeds geweten te
hebben waar het geld vandaan
kwam. (WHW)

Chokri wil praten over
terugbetaling Pukkelpoptickets

PukkelpoporganisatorChokriMahassineisbereidomeenconstructief
gesprek aan te gaanmet advocaat AlexWijnant, die 350 Pukkelpop-
gangers vertegenwoordigt die hun geld terugeisen. Wijnant voelde
zich gesterkt door de analyse van de Leuvense professor privaatrecht
IlseSamoy,diedeterugbetalingsregelingbestudeerde.VolgensSamoy
hebben de Pukkelpoppers recht op een gedeeltelijke terugbetaling
van hun ticket, al kan alleen een rechter daarover beslissen. Chokri
Mahassine stuurde een persbericht de wereld in waarin hij bij zijn
standpuntblijfteneenterugbetalingnietaandeordeis.TochlietPuk-
kelpopaanadvocaatAlexWijnantwetendatdeorganisatieopenstaat
voor een constructief gesprekomdezaak inderminne te regelen. In-
diendatgespreknietsoplevert, begintWijnantaaneenproces. (EVH)
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Voor

23.103€

Voordeel uitrustingen
- 1.913€

Salonkorting
- 1.210€

Prijs, kortingen inbegrepen 19.980€

Caddy Maxi Dark & Cool

1.6 L TDI 102 pk BlueMotion

Een zee van ruimte voor uw kinderen, de kinderen
van uw vrienden en de vrienden van uw kinderen.

De Caddy Maxi. 7 échte plaatsen en een ruime koffer.

Zijn de vrienden van uw vrienden ook uw vrienden? Dan hebben uw kinderen waarschijnlijk dezelfde brede kijk op het leven,

met dezelfde openheid en gastvrijheid. Waarom dan ook geen auto met dezelfde ingesteldheid kiezen? Zeven zitplaatsen, een

ruime koffer en krachtige maar zuinige motoren: de nieuwe Caddy® heeft alles om de onmisbare partner van uw stamgenoten te

worden. Profiteer nu bovendien van onze speciale reeks “Dark & Cool”, met tal van uitrustingen zoals metaalkleur, Acoustic

Parking System, airco Climatic, verdonkerde ruiten voor de passagiersruimte en twee schuifdeuren.

5,1 - 6,8 L/100 KM • 134 - 177 G CO2/KM.

www.volkswagen.be

Das Auto.

Salonkorting van 1.210 € geldig op elke Caddy Maxi. Actie geldig van 11/01/2012 tot 11/02/2012. ® De productnaam Caddy is eigendom van de Caddie NV en wordt door Volkswagen Commercial Vehicles gebruikt met
de vriendelijke toestemming van Caddie® NV. Afgebeeld model ter illustratie. Prijs op 11/01/2012 en geldig tot 11/02/2012. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be

KURT WERTELAERS

Hetwas denieuwevriend vande
vrouw die de macabere ontdek-
king deed,maandagnacht in een
vakantiewoningin ‘DeScherpen-
hof’, eenvakantiepark. Binnen in
de chalet lag de moeder van de
kinderen. Wat verderop lagen
Joey Driedonks (10) en zijn drie
jaar jongere broertje Jayden, zij
aan zij. De twee broertjes waren
overleden. Hun moeder, Debby
Rekelhof, was zwaargewond.
Haar nieuwe vriend belde de
hulpdiensten, die de vrouw in
kritieketoestandnaarhetzieken-
huis bracht. Gisterenmiddag, zo
verklaarde de politie, was ze
buiten levensgevaar. «Maar een
verklaring heeft ze nog niet
afgelegd.»
Nadelugubereontdekkingstart-
te de politie met een uitgebreid
rechercheonderzoek om te
achterhalen wat er zich precies
had afgespeeld. De politie ver-
moedt dat de vrouw haar eigen
kinderen doodde en dan zelf-
moord wilde plegen. «Ik vreesde
al eerder voor het leven vanmijn
kinderen», zegt vader Ronnie.
«Debby had grote psychische
problemen. Ze heeft al twee keer
een zelfmoordpoging onder-
nomen en beschuldigde mij van
mishandeling vanmijn zoontjes.
Ik heb de politie toen gezegd dat
ze niet op mij, maar op haar
moesten letten...»

Spelen
Tussen de ouders kwam het tot
een breuk en de vrouw trok met
haarkinderenrichtingTerwolde,
waarzesindseendikkemaandin
dechaletverbleef.Beidebroertjes
gingen inmiddels ook naar een
basisschool in Terwolde. Daar

werd geschokt gereageerd. Op
school werd de vlag halfstok
gehangen en werd opvang
voorzien voor de klasgenootjes
van Joey en Jayden. Ook op de
camping komt het gezinsdrama
alseenvolslagenverrassing.«Het
was een heel normaal gezinne-
tje», zegtbeheerderRonKleiboer,
die het gezin een paar jaar
geledenaleensmochtverwelko-
men. «Dekinderen speeldenhier
in de ballenbak en in het zwem-
bad.» De moeder was maandag
noggezien inde supermarkt.

Gebarentaal
Vader Ronnie zag zijn kinderen
voor het laatst op de verjaardag
van Joey, in oktober. «Wehadden
afgesproken in de McDonald’s,
maar zij kwamniet opdagenmet
de zoontjes. Ik heb toen de
cadeautjes bij hen voor de deur
gezet. Ik zag Joey en Jayden nog
doorhet raam.Datwasde laatste
keer. Nu zijn ze er niet meer. Ze
warenmijnalles...»
Debroertjeswaren twee handen
op één buik. Precies een jaar
geledenkreegJoeynogeenJeugd-
enJongerenlintje,eeneerbetoon,

BROERTJESVAN 7 EN 10 DOODTERUGGEVONDEN INVAKANTIEWONING

IK VREESDE EERDER
AL VOOR HET
LEVEN VAN
MIJN KINDEREN.
HUN MOEDER
HAD ERNSTIGE
PSYCHISCHE
PROBLEMEN
Vader Ronnie

In een vakantiepark in het Nederlandse Terwolde, in Gelderland, zijn gisteren-
nacht de lichaampjes van twee broertjes van 7 en 10 aangetroffen. Hun zwaar-
gewondemoeder (41) lag in hun buurt. De politie vermoedt dat de vrouw haar
kinderen ombracht. «Ik vreesde al eerder voor hun leven», getuigt de vader.

Vermoord door
hun eigen mama

op de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente Spijkenisse, hun
vorige woonplaats. De jongen
zorgdeimmersvoorzijn jonge-

re broertje dat aan PDD-NOS
leed, een ontwikkelingsstoor-
nis. «Samen met zijn ouders
heeft Joey gebarentaal geleerd

ommetzijnbroertje tekunnen
communiceren»,klonkhet.«Hij
namJaydenookaltijdmeenaar
dekinderboerderij.»

Jayden (7) enJoey (10)waren vorigemaandnog verhuisdmet
hunmoeder, nadat die gebroken hadmet de vader. Foto Kos

Amsterdam
Terwolde

N e d e r l a n d


	Broeders van Liefde in de media 18 01 2012 a.pdf
	Broeders van Liefde in de media 18 01 2012 b

