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N-VA TEKENT BEZWAAR AAN TEGEN
UITBREIDING INDUSTRIEZONE

DeTernatseenAsseseafdelin-
genvanN-VAstuurdensamen
eenaangetekendschrijvennaar
deprovincie.Daarinprotesteren
ze tegendeplannenomde indu-
striezone inTernat, aandegrens
metAsse,uit tebreiden.

Deprovinciemaaktplannenom
de voormalige IKEA-site te ge-
bruiken voor kleinhandel, maar
daar kan N-VA zich niet in vin-
den.Volgensde tweeafdelingen
van de partij hoort kleinhandel
niet thuis op een industrieter-
rein. «Het is geweten dat er im-
mensefilesstaanaanderotonde
in Ternat», klinkt het bij N-VA.
«Als er een handelscentrum in
die zone komt, zal het verkeers-
probleem alleen maar toene-
men.»

Concurrentie
De partij maakt zich ook zorgen
om het milieu en bijkomende
concurrentie. «Er is bijna geen
waterinfiltratiemogelijkdoorde
massale verhardingen. De uit-
breiding zal dan ook zware ge-

volgen hebben en mogelijk wa-
teroverlast veroorzaken. Meer
kleinhandelbuitendedorpsker-
nen van Asse en Ternat brengt
ook serieuze concurrentie met
zichmee voor die kernen. In te-
genstelling tot de middenstand
indecentra,draagteendergelijk
project ookniet bij tot de sociale
cohesie indegemeente.»

Geen zorgen
Ternats burgemeester Ronald
Parys (LVB) heeft geen proble-
menmetdeplannenvandepro-
vincie. «De oppervlakte van de
kleinhandel zal niet uitbreiden
en de winkels zijn geen concur-
rentie voor de handelaars in het
centrum, aangezien er grotere
winkels zullen komen. Ook wat
mobiliteitbetreft,makenweons
geenzorgen.
In 2013 zal het AgentschapWe-
gen en Verkeer aan het afritten-
complexwerken.Wevoerenzelf
dit jaareenhaalbaarheidsstudie
uit om te bekijken hoe we het
mobiliteitsprobleem kunnen
oplossen.» (DHB)

TERNAT/ASSE

68 fietsen wachten op eigenaar na schoonmaak

Arbeiders van de technische
dienst van de stad Halle haalden
gisteren een tachtigtal fietsen
weg uit de fietsenstalling onder

HALLE

Stadsarbeiders begonnen gisterenmet hetweghalen van
de fietsen in de stalling onder de luifel van het station. Foto Mozkito

de luifel van het station. Met die
klus startte een grote schoon-
maakoperatie aan het station.
Liefst 68 van de fietsen bleken

nog in goede staat en werden
meegenomen naar het politie-
commissariaat.Depolitie zal alle
fietsen fotograferen zodat eige-
naarsdieterugkunnenvindenop
de website www.gevondenfiet-
sen.be. Vermoedelijk zijn er on-
derdeeigenaarsheelwatmensen
dienietwistendatde fietsenstal-
ling ontruimd moest worden
voor de grote schoonmaak. De
politie enhet stadbestuurhadde
actie wel al drie weken op voor-
hand aangekondigd via persbe-
richten en affiches. Na het leeg-
maken van de fietsenstallingen
werdhetheleStationspleinopge-
poetst. Ook vandaag nogmoeten
pendelaars die met de fiets naar
het station komen hun fiets ach-
terlaten in een tijdelijke stalling
ophetplein.Vanafvrijdaggaatde
vertrouwde stalling opnieuw
open. Aan de hele actie werkten
behalve de politie en de stads-
diensten ook NMBS, Securail en
Fietspuntmee. (BKH)

«Verkeersdrempel Meersstraat moet weg»
CD&V-gemeenteraadslidMichelVanderhasseltwil
dathetgemeentebestuurvanTernatdeverkeers-
drempel indeMeersstraat, terhoogtevande
Broekstraat, verwijdert.

«Al twee jaar geleden vroegen de omwonenden in
een petitie aan het college van burgemeester en
schepenen om de verkeersdrempel weg te halen»,
aldus Michel Vanderhasselt. «Ze stelden vast dat

vooralhetzwareverkeerdatoverdedrempelsrijdt,
schade veroorzaakt aanhunwoningen. Bovendien
veroorzaakt de verkeersdrempel ook geluidsover-
last.»
Vanderhasselt voegt er aan toe dat er genoeg alter-
natieven, zoals wegversmallingen en asverschui-
vingen, bestaan om de snelheid van het verkeer af
teremmenaanhetkruispuntvandeMeersstraaten
deBroekstraat. (VDCL/DHB)

SINT-KATHERINA-LOMBEEK

OETINGS KROEGJE BESTOND BIJNA 100 JAAR

Klein Kafeeken sluit de deuren
OETINGEN

Cafébazin Lutgarde DeVits (57) sluit na 24 jaar
voorgoed de deuren van haar Klein Kafeeken in
Oetingen. Het café bestond bijna 100 jaar en was
60 jaar in handen van de familie van Lutgarde.
«Maar na de dood vanmijnmanwil ik een nieuw
leven beginnen», zegt Lutgarde. De vraagprijs
voor het pand bedraagt 260.000 euro.

WIM DE SMET,
TOM VIERENDEELS

Met de sluiting van het Klein Ka-
feeken verliest Oetingen een
stukje geschiedenis. Het kroegje
bevondzichlangsdedrukkeLen-
niksestraat. «Dit café is altijd een
echte familiezaak geweest», ver-
telt LutgardeDeVits. «Bijna hon-
derd jaar geleden ging het café
hier van start. Later namen mijn
ouders de zaak over. Als klein
meisje raakte ikmeteen gebeten
door de horecamicrobe. Het was
een evidentie dat ik de zaak zou
overnemen.»

24 jaar achter de toog
Lutgarde stond 24 jaar achter de
toogvanhaarcafé.Zekreegdaar-
bijdehulpvanhaarmanWilliam
DeBoeckdie vijf jaar geledenom
het leven kwam. «Ik heb ditwerk
altijd heel graag gedaan», zegt de
cafébazin.«Toenikmijnmanver-
loor, was het niet eenvoudig om
het alleen te redden. Plots kwa-
men alle mannen achter me aan
omdat ik opnieuw vrij was
(lacht). De zaak bleef goed draai-
en.»

Nieuw leven
MaarvoorLutgardeishetnugoed
geweest. «Ik heb besloten een
nieuw leven te beginnen met
mijn nieuwe vriend», legt ze uit.
«Het café is altijd een goede zaak
geweest.Ditwaseentofvolkscafé
met klanten die van heinde en
verre kwamen.Maar ik heb geen
opvolger.Endoorhetrookverbod
vind je ook niet snel een overne-
mer.Dusziternietsandersopdat
het café teverkopen.»
Het Klein Kafeeken was de voor-
bijedecenniaookhetfavorietelo-

kaal van veel verenigingen. De
plaatselijke voetbalclub had hier
haarsupporterslokaaltoenernog
gevoetbaldwerdaandeoverkant
van de straat. Het veld heeft in-
tussen plaatsgemaakt voor een
reeks woningen, waaronder die
van Lutgarde. Door de sluiting
moeten de Pajotse Truckers en
motorclub The Sharks ook een
nieuw clublokaal zoeken. Maar
ook de vaste kaarters en de trou-
we stamgasten moeten op zoek
naar een nieuwe kroeg. «Het zijn
vooral die laatsten die het spijtig
vinden dat mijn café dichtgaat»,
zegt ze. «Maar mijn besluit staat
vast. Ik stopmet het café. Wat er
methetpandzal gebeurenhangt

af vandekopernatuurlijk.»
Lutgarde zalniet in eenzwart gat
vallen.«Ikgavanmijnkleindoch-
ter genieten die op een hoog ni-

veau danst over de hele wereld»,
zegt ze fier. «Het enige wat ik als
herinnering meeneem is mijn
jukebox. Die heeft in het café

meer dan eens voor leuke dans-
momenten gezorgd. Die jukebox
kon ik absoluut niet daar achter-
laten.»

Lutgarde enJean-Pierre klinkenmet de laatste pinten op hun toffe herinneringen. Foto Tresignie

Zaal Limbourg voorgoed dicht

PEPINGEN

PelagieVanSnick sluit voorgoed haar populair café Limbourg. Foto Mozkito

Het legendarischecaféLimbourg langsdeNinoofse-
steenweg inPepingen isdicht.UitbaatsterPelagieVan
Snickgeeft erna35 jaarachterde toogdebruiaan.
Voorlopig isnognietbekendofhet café, datdankzij
de feestzaal zeerpopulairwasbijde jeugd,ooitweer
opengaat.

De 83-jarige Pelagie Van Snick werd afgelopen week
in de bloemetjes gezet door haar vaste klanten en Pe-
pingen Voor Zelfstandigen. De kranige Pelagie staat
namelijk al 35 jaar achter de toog van haar ‘Zaal Lim-
bourg’, maar nu heeft ze besloten er een punt achter
te zetten. «Hier komen nietmeer zoveel klanten over
de vloer, en ikmaak uiteindelijkmeer kosten dan dat
ik hier verdien. Het café zou ook grondig moeten ge-
renoveerd worden, maar dat zie ik niet meer zitten»,
aldusPelagie.Pelagie iseenfenomeeninhetPepingse
uitgaansleven.Sinds1juli1977waszecafébazininPe-
pingen.Eerststondzedrie jaar incafé ‘DenToren’ach-
ter de toog, waarna ze de zaal Limbourg openhield.
Daar werden jarenlang elke week fuiven georgani-
seerd door tal van verenigingen, tot de zaal nietmeer
gebruiktmochtworden. (DHB)

GALMAARDEN
Souffriau en
Hemelinckx
lijsttrekkers N-VA

DeN-VAmaaktezopaszijn lijst-
trekkersbekendvoorGalmaar-
denenGooik. Indezegemeen-
ten trektdeN-VAvoordeeerste
keeralleenmeteen lijstnaarde
verkiezingen.

Jean-PaulSouffriau(49) isnaast
tandarts ook lijsttrekker en al
jaren zeer begaan met het cul-
turele en sociale leven inGalm-
aarden. «Voor de gemeente wil
ik me vooral inzetten voor een
rechtvaardigsociaalentranspa-
rante politiek. N-VA Galmaar-
denwil een traject realiseren in
overlegmetdebevolking,waar-
bijopenheidvanbestuurenhet
algemeenbelangcentraalstaan
en niet langer persoonlijke en
partijpolitieke belangen. De
mensen uit Galmaarden moe-
tenwetendatwijerzijnomhun
belangen te verdedigen in de
gemeenteraad.»
In Gooik trekt Kristoff Heme-
linckx(38) de lijst. Kristoff is als
gevangenisdirecteur en ingeni-
eur verantwoordelijk voor de
begeleidingvaninfrastructuur-
werken en veiligheidsaspecten
in de Vlaamse en Brusselse ge-
vangenissen. Dat het politiek
beestje al langer zit te brullen,
blijktuitzijneerderepassagebij
de Volksunie-jongeren Halle-
Vilvoorde. «Vroeger was ik al
een bezige bij in verscheidene
Gooikse verenigingen en orga-
nisaties en was ik al druk be-
gaanmethetwel enweevande
gemeente en haar verenigin-
gen», aldusKristoff. (MCT)

Jean-Paul Souffriau. Colpaert

ZELLIK
Sluikstorten kost
675 euro
De vrederechter in Asse heeft
een sluikstorter veroordeeld
tot het betalen van een boete
van 635 euro. De man had be-
gin dit jaar een grote lading
huis- en bouwafval gestort in
de Frans Timmermansstraat in
Zellik. De gemeente besliste
eengerechtelijkeprocedureop
te startennadatde sluikstorter
weigerde de kosten voor het
opruimen te vergoeden. De
vrederechterbeslistedemante
veroordelentothetbetalenvan
635euro, tevermeerderenmet
de verwijl- en gerechtelijke in-
tresten. (WDS)

KROKEGEM
Kerkplein wordt
sportstrand
Het Kerkplein van Krokegem
wordtkomendweekendomge-
bouwd tot een strand voor het
jaarlijkse toernooi beachvolley
enbeachsoccervanChiroKKOS.
De jeugdverenigingvoerde550
ton zand aan om van het kerk-
pleineensportstrandtemaken.
Het beachvolleytoernooi heeft
plaats op zaterdag 7 juli. Liefst
32 ploegen van minstens zes
spelers nemenhet tegen elkaar
op. Er wordt gespeeld met ge-
mendeploegendieverderniets
metvolleybaltemakenhebben.
Een dag later, op zondag 8 juli,
komen de voetballers aan bod
tijdens het toernooi beachsoc-
cer. Twaalf ploegen schreven
zich in.
Wie meer informatie wil, kan
terechtopwww.kkosbeach.be.

(WDS)

Vuilnisbak vat vuur in Parklaan
De brandweer van Asse rukte
gisterochtend uit voor een klei-
ne brand in de Parklaan. In de
buurt van restaurant Kasteel
Waalborre merkte een voorbij-

ganger een rookpluim op. Een
vuilnisbak bleek om een onbe-
kende redenvuur tehebbenge-
vat. De vlammen beschadigden
ookeenbank inhetpark. (WDS)
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Huisje Mostinckxmaakt kans
op VlaamseMonumentenprijs

HethuisjeMostinckx is eenvan
devijf laureatendiekansmaken
opdeVlaamseMonumenten-
prijs 2012.Vlaamsministervan
OnroerendErfgoedGeertBour-
geoismaaktegisterendevijf lau-
reatenbekend.Op3september
wetenweofhethuisjeMos-
tinckxdeprijsbinnenrijft.

De minister kent de Monumen-
tenprijs elk jaar toe aan een pri-
vé-ofoverheidsinitiatiefmetbe-
langrijkeverdienstenophetvlak
van monumentenzorg, land-
schapszorg of archeologie. Het
huisje Mostinckx, dat enkele
maanden geleden door de ge-
meente Dilbeek gerestaureerd
werd, komt hiervoor in aanmer-
king. Schepen van patrimonium
Jef Vanderoost (CD&V) is ver-
heugd. «Dat is een mooie erken-
ning vanuit de hoge overheid»,
zegthij. «VeelDilbekenarenhad-
den kritiek op het feit dat de res-
tauratie 800.000 euro heeft ge-
kost.Maar door tal van subsidies
heeft de gemeente daarmaar 20
procent voor moeten betalen»,
klinkt het. «Het is ook leuk dat er
aandachtwordt geschonken aan
hethopmuseuminhethuisje.De

SINT-MARTENS-BODEGEM

Het huisjeMostinckx is een van de vijf genomineerden. Foto Mozkito

JEUGDSPELERSTRAINENVOORTAAN OP MODERNE INFRASTRUCTUUR IN KRUISVELD

SK Halle verlaat Stroppen
HALLE

BART KERCKHOVEN

Voetbalclub SK Halle speelt door
winst in de eindronde volgend
jaar in bevordering. De club leid-
dede jeugdspelertjesdevoorbije
decennia op in Stroppen, aan het
gelijknamige jeugdcentrum.
Maardaarkomtnueeneindeaan
want de hele jeugdwerking ver-
huist naar Kruisveld. Daar be-
schikt de club nu over twee na-
tuurlijke voetbalvelden en een
synthetischgrasveld.«Vooronsis
diteengrotestapvooruit», vertelt
Kris Devuyst, een van de vier
jeugdcoördinatoren van de club.
«Op Kruisveld beschikken we
overeenmoderne infrastructuur
metachtvestiaires.Half augustus
wordenerookcontainermodules
geplaatst zodat we er een eigen
kantinekunnenuitbaten.Dedrie
veldenzijnvoldoendeomalonze
jeugdspelerste latentrainen.Ook
de eerste ploeg zal er trainen en
zo komen onze jonge spelertjes
ook in contactmet hen. De ploeg
speelt volgend jaar in bevorde-

stallaties dan ook versleten. «Al-
les is er erg verouderd», legt Kris
uit. «Zo moet er een nieuwe wa-
terpompgeïnstalleerdwordenin
de kleedkamers en zijn er nog
heelwatandereherstellingenno-
dig. Alles terug in orde brengen
zouonsduizendeneuro’skosten.
De volledige verhuis naar Kruis-
veldheeftalleenmaarvoordelen.
We willen onze jeugdwerking
nog steeds uitbreiden en nieuwe
spelertjes zijn trouwens nog
steedswelkom.»

De stad zal de installaties op
Stroppen afbreken. «Het veld, de
kantines en de kleedkamers zul-
len verdwijnen», zegt schepen
van sport Michel Bellemans
(CD&V).
«Het complex was aangelegd in
woongebied en de bedoeling is
omlaterdegrondteverkopenals
bouwgrond. Op diemanier keert
er tochwat van de investeringen
van de stad in sport terug. We
hebbendevoorbije jarenSKHalle
steedsgesteund.Zo investeerden

we in een hoogstaande verlich-
ting inhet stadion vande club en
legden we het synthetisch plein
op Kruisveld aan. Zowel de stad
als SK Halle worden hier beter
van. We hebben met de club af-
gesprokendatzevolledigzelfkan
sparenvoordebouwvaneenech-
tekantinebovendekleedkamers
op Kruisveld. Bij de bouw werd
destijds al rekening gehouden
metdekantineenwerdendefun-
deringen stevig genoeg ge-
maakt.»

De jeugdwerking vanSKHalle huist niet langer opStroppen. Foto Mozkito

GOOIK
Nicky Bellemans op
6de plaats Open Vld

Nicky Bellemans (Open Vld)
staat op de zesde plaats op de
provincieraadslijst voor de
OpenVld inGooik.
Zij was acht jaar werkzaam op
de persdienst van toenmalige
EersteMinisterGuyVerhofstadt
en heeft twee jaar gewerkt als
parlementair medewerkster
vanLukVanBiesen.Momenteel
is zij werkzaam bij de Liberale
Mutualiteit Vlaams Gewest bij
de dienst uitkeringen. «Met
mijn ondertussen jarenlange
politieke ervaring zou ik graag
een stapje hoger op de ladder
willen klimmen en dit om nog
meer lokale dossiers op te los-
sen en nog meer mensen te
kunnen helpen. In de oppositie
is dit helaas moeilijk doenbaar
en vooral niet altijd realiseer-
baar», aldusNickyBellemans.

(MCT)

NickyBellemans. Foto Colpaert

Bewoners terug in appartementsgebouw na instortingsgevaar

Debewonersvanhetapparte-
mentsgebouwlangsdeGrote
Baandatdinsdagavondont-
ruimdwerddoor instortingsge-
vaar, zittenweerveilig inhun
woning.Deexperts controleer-
dengisterendestaatvanhetge-
bouwenoordeeldendathetvei-
liggenoegwas.Eengroteopluch-
tingvoordebewonersdiedins-
dagnacht inhetCampanilehotel
ondergebrachtwerden.

Woensdagnamiddag lieten ex-
perts aan burgemeester Alexis
Calmeyn(DrogenbosPlus)weten
dat het appartementsgebouw
langsdeGroteBaanopnieuwtoe-
gankelijkwas.Door graafwerken
aan een aanpalende bouwwerf
waren er dinsdagavond laat bar-MimoumAndichwerd opgevangen in hetCampanile hotel,maar

kon gisterennamiddag alweer zijnwoning betreden. Foto Mozkito

sten ontstaan in de woningen
waardoordebewonersgeëvacu-
eerdmoestenworden. Calmeyn
stelde meteen alles in het werk
om onderdak te zoeken voor de
bewoners en de situatie niet te
laten escaleren. «Zelf heb ik de
aannemermeteen verplicht om
de zaak te stabiliseren. Tot drie
uur ‘s nachts zijn een veertigtal
vrachtwagenshiergrondkomen
leveren, om zo de bodem te ver-
stevigen», zegt Calmeyn. Voor
onderdak konden de bewoners
terecht in het Campanile hotel
langsdeMozartlaan, totzegiste-
rennamiddaghetberichtkregen
dat ze weer in hun woningen
mochten trekken.

Vakantie
Mimoum Andich was zeer blij
dat hijweer zijn flat binnenkon.
«Toendinsdagalleshierplotsbe-

gon tebewegenenereenscheur
in de muren ontstond, wist ik
nietwatergebeurde. Ikhebmet-
een de brandweer gebeld, en
evenlatermoestenwehalsover-
kop onze flat verlaten», zegtMi-
moum. «Ik heb niets kunnen
meenemen. Ik kon zelfs niet
gaan werken, want mijn badge
en werkkledij lagen nog in het
appartement, maar ik mocht er
de hele dag niet binnen», klinkt
het.Mimoumzoudezeweeknog
opvakantievertrekkennaarMa-
rokko. Even vreesde hij dat die
planneninhetwaterzoudenval-
len. «Ik kon niet bij mijn koffers.
Stel jevoordatwehiernietmeer
binnenmochten.Danzou ikook
naarmijn vakantie kunnen flui-
ten. Gelukkig heeft de burge-
meesteralhetnodigegedaanom
de zaak zo snel mogelijk op te
lossen», aldusMimoum. (DHB)

DROGENBOS

ringendeverhuisnaarKruisveld
zorgtmeteenookvooreengoede
uitstraling.»
Op Stroppen zijn de huidige in-

ZOWEL DE STAD
ALS SK HALLE
WORDEN HIER
BETER VAN
Schepen van Sport
Michel Bellemans

2.500eurodieweals laureaatop-
strijken zullen we gebruiken om
het huisje nog toegankelijker
voorhetpubliektemaken», aldus
Vanderoost.HethuisjeMostinckx
krijgt de concurrentie van het
Calvariekruis van de Sint-Ni-
klaaskerkinVeurne,debrouwerij
en alcoholstokerij Wilderen in
Sint-Truiden,devoormaligeSint-

RochuskerkuitUlbeekWellenen
het Centraal Station in Antwer-
pen.Dewinnaarontvangt12.500
euro.Hetgrotepubliekkantradi-
tiegetrouw de vijf laureaten van
de Vlaamse Monumentenprijs
bewonderentijdensOpenMonu-
mentendagVlaanderen.Datgaat
dit jaardooropzondag9septem-
ber. (DHB)

Demeer dan tweehonderd jeugdspelers van
voetbalclub SKHalle trainen en spelen volgend
seizoen allemaal op Kruisveld in het gehucht Es-
senbeek. De club verlaat definitief de verouder-
de en versleten accommodatie in de wijk Strop-
pen. De stad zal de kantine en kleedkamers slo-
pen en wil de bouwgrond verkopen.

MODEFOTOGRAAF VRIJGELATEN
ONDER VOORWAARDEN

DeBrusselseKamervan Inbe-
schuldigingstellingheeftgiste-
renDirkV.D.B. vrijgelaten.De
45-jarigeMerchtemnaarwerd
vorigeweekaangehoudenna-
daterbij eenroutinecontrole
kinderpornowasaangetroffen
opzijn laptop.Deraadkamer
bevestigdedezeaanhouding
vervolgensmaar inberoep
werddemannutochonder
voorwaardenvrijgelaten.

«Degevondenhoeveelheidkin-
derporno was een marginaal
percentageenhetgingnooitom
jonge kinderen. Daarnaast
bleekdathijnooitactiefopzoek
is gegaan naar kinderporno»,
had zijn advocaat Marijn Van
Nootendefeiteneerderalgenu-
anceerd.Omdeze redenwashij
in beroep gegaan tegen de be-
vestiging van de aanhouding
door de raadkamer. Volgens de
KamervanInbeschuldigingstel-
lingbleekdeaanhoudingvande
man niet noodzakelijk voor de
restvanhetonderzoekenlietze
hem vrij onder voorwaarden.
Volgens Van Nooten is de zaak
fel overtrokken. «Een Duitse
studie heeft aangetoonddat 9%

vanallemannentussen40en70
jaaren3%vanallevrouwenvan
die leeftijd wel een seksuele
fantasieënheeftoverminderja-
rigen. Koppel hier de vrije toe-
gang tot het internet aan toe en
jekrijgtzulkezaken.Mijncliënt
is allesbehalve een pedofiel en
komtdus terechtvrij».

40meisjes opgelicht
De veertiger werd beroemd en
berucht in de regio nadat hij 30
tot 40 jonge meisjes oplichtte.
Hij had zich tussen 2008 en
2009 laten betalen door hen. In
ruil beloofde hij om portfolio’s
temaken enmodeshows en fo-
toshoots te organiseren. Hier
kwam echter niets van in huis
waardoor demodellen berooid
achterbleven. Inmaart 2011 en
mei2012werddemanhiervoor
respectievelijk veroordeeld tot
een celstraf van 2 jaar met uit-
stel en een effectieve celstraf
van7maanden.Deze zakenko-
men in het najaar nog voor het
hof vanberoep.Dekans isgroot
dat hij zich ook voor het bezit
van kinderporno zal moeten
verantwoorden voor de correc-
tionele rechtbank. (WHW)

MERCHTEM

ELSENE
Dronkenman die
vriendinnetje
toetakelde
aangehouden
DePeruviaanse32-jarigejonge-
man die zondagavond zijn
Ecuadoraans vriendinnetje
zwaar toetakelde nadat ze sa-
mendeSpaansezegeophetEu-
ropeesKampioenschapvoetbal
haddengevierd, isdoordeBrus-
selseonderzoeksrechteraange-
houden. JhimyR.Q.gafde24-ja-
rigeAna J.I. verschillendevuist-
slagen en stak een gebroken
glas in haar buik. Het meisje
werd levensgevaarlijk gewond
naar het ziekenhuis gebracht,
maar is ondertussen aan de be-
terhand.Het incidentdeedzich
voor op een appartement in El-
sene bij een gezamenlijke
vriend van het koppel. De jon-
geman is door de onderzoeks-
rechter in verdenking gesteld
van opzettelijke slagen en ver-
wondingen met arbeidsonge-
schiktheid van zijn partner tot
gevolg. (ABH)

BRUSSEL
Vrouw bemoeit
zich met arrestatie
gauwdieven
De politie pakte dinsdag twee
gauwdievenop indemetro van
het Brusselse Centraal station.
De agenten omsingelden de
twee verdachten nadat ze twee
feiten pleegden. Tijdens de ar-
restatie begon een reizigster
plots commentaar te geven. Ze
beweerde dat de agent een van
deverdachtenpijndeedenhem
bijna wurgde. De vrouw gaf de
agent een duw waarop die de
damemet de loop van zijn wa-
penopeenafstandprobeerdete
houden. Het pistool was op dat
moment niet schietklaar. De
vrouw mag zich aan een fikse
boete verwachten voor weer-
spannigheid en belemmering
van het werk van een politie-
agent. De twee gauwdieven
werden terbeschikkinggesteld
vanhetparket. (ABH)

GANSHOREN
Halskettingdiefgevat
De politie pakte een halsket-
tingdief op.Hij rukte tweehals-
kettingen af van een dame die
onderweg was naar het Basilix
shopping center. In een park
even verderop werd hij uitein-
delijkdoordepolitie indeboei-
engeslagen. (ABH)


