
	  

De Ronde

Vele vanmijn tienduizenden lezers zullen redeneren: die Her-
manBrusselmans,dusdebefaamdeVlaamseauteur,diezalal-
lichtweleenenormsaai leven leiden,waarbij hij gedurendede
helftvandetijdnaarz’nviermurenzit testarenomtezienhoe
die gaandeweg steeds meer vergelen door de aanhoudende,
louter door hemzelf geproduceerde sigarettenrook, en de an-
derehelftvandetijdzithijdiekutboekjesvanhemteschrijven,
zoals nu weder z’n op stapel staande nieuwe therapeutische
non-fictiewerkje‘DeVaginaAlsGlijmiddel’,eenconciesedoch
inwezenredelijkboeiendestudieoverhoedatnuzitmetdefla-

moesalsdusdanig.Datkanallemaalwelzijn,maar
ondertussen maak ik in het echte leven
toch ookwel het een en ander mede,
jazelfs vandeweekhad ikeenpaar
bijzonder drukke dagen, waarbij
mooie vrouwen, erotiek en seksu-
ele opwinding hun specifieke rol
speelden.
Zo heb ik vorige woensdag
doorgebrachtmethetpracht-
diertje, de qua presentatie,
zangkunstenalgehelemedia-
aanwezigheid behoorlijk be-
faamde ElineDeMunck, en of
je het gelooft of niet, samen
met haar heb ik de overzet-
boot naar Schellebelle ge-
nomen, alwaar we in dit
dorpje op het terras van
een herberg heel dicht bij
elkaarhebbenzittenpra-
tentotdeavondlijkestilte
langzaamhaar rolopeis-
te. Wat we precies zei-
den, dat is uiteraard een
privézaak van Eline en
mij, maar het moet me
wel van het hart dat ik
mijzelve zeer tot haar

voeldeaangetrokken, en in het kader vanm’nbetrachtingom
ooiteenseenBekendeVrouwachterwaarts indepoestenaai-
en,staatElinehéélhooggenoteerd.O,hoemoestikmebeheer-
senomm’nmuilgragetongniet inhaarfrankesmoeltjetedou-
wen,wantikzegaltijd:beheersingishetbeginvaniederevorm
vanintelligentie.Dochhoeintelligentikmagzijn,bijmomenten
voelde ik tochdeneigingomElineuit tenodigenomons tebe-
gevenachtereenstruikdiedaareenzaamophetschemerende
Schellebelsedorpspleinstond,eneensgoedvanbiltegaan,tot
onze kreten de nachtzwaluwen uit de bomen zouden verdrij-
ven.
Ja,wijvenzijnerg leuk, endatondervond iknogmaals reedsde
volgendedag,toenikgingflanereninKnokke,metaanm’nzijde

niemandminder danVanessa Hoefkens, en dank zij demilde
zonnestralen die plots uit het zwerk kwamen gepiept, vlijden
we ons neder op het duinzand, en Vanessa droeg een strak,
oranje topje waar haar ongelooflijk geile supermemmen uit-
puilden en opnieuw was de beheersing het begin van iedere
vormvan intelligentie, of anders had ik toch eventjesmetm’n
tandendattopjeaanflardengescheurd,waarnaikmetm’ntot
sabbelen bereide lippen aan de slag zou zijn gegaan met
Vanessa’s ongetwijfeld naar zoete heerlijkheden smakende
nippels.
Menzal zichafvragen: hoekomthet in godsnaamdat jij al die
beroemdebabes zomaar kent, nou ja, dat komtdus omdat ze
stukvoor stukgrote fanszijn vanm’n literatuurenzowel Eline
als Vanessa zei tegenmij: ‘Baby, vanDimitri Verhulst, Jeroen
Brouwers of PierreAspe lees ik nooit een letter,maar van jou
hebikbijnaeenseenheelboekuitgelezen!’Ditdoetmeveelplij-
zieraanm’nhartje,alszulkeschitterendevrouwenzulkedingen
aanmetoevertrouwen.

LateropdeavondgingenweopeenKnoksterrasjezittenwach-
tenopVanessa’sechtgenoot,m’nfavorietespeleruitdeHoog-
steKlasse,uiteraardniemandminderdanCarlHoefkens.Met-
een feliciteerde ik Carl met zijn fotogenieke aanwezigheid in
hethomofielenperiodiek INCH,waarvan iknognooitgehoord
had,maar de reguliere pers had volop gereageerd op de coup
de théâtre van Carl, die, hoewel hij van nature een heterofie-
lenjongenis,metveelgraagtegeposeerdhadinhetvoornoem-
deblad,datvooralgemaaktwordtvoormannendiegraageens
aanelkandersfluittrekken,deviezeriken.Tochbetekentdefo-
toshoot vanCarl veel voor de emancipatie van de gelijkslach-
tige kerels, enhet ismisschien een sein voor flikkervoetballers
omeindelijkeensuitdekasttekomen,want,geloofmij,homo-
seksualiteitmagdanwel eenaberratie vandenatuurelemen-
ten zijn, dat je het verkiest om je snikkel in een behaard hol te
stoten,daarmoet je jegeenszinsvoorschamen. Ikbeneenab-
solutevoorstandervandedefinitieveontvoogdingvanomhet
evenwelkeminderheidsgroep, en ik zouhet toejuichenmoch-
tennichterigekeepers,verdedigers,middenveldersofzelfsaan-
vallers in het volle publiek toegeven: Ja, ik ben een jeanolle en
daarben ikfierop!
Enfin,voorderestkanhetmij infeiteallemaalaanm’nreetroes-
ten, want ik ga door met het gezelschap zoeken van lekker-
ruikende meisjes, vrouwen, tuttebellen, troela’s, grietjes en
mokkeltjes. Trouwens, met de ex-Miss België op wie ik zo dol
ben,ga ikmorgenwedereens lekker tafelen ineenchic restau-
rant, maar helaasmag ik nog steeds haar naamniet verklap-
pen,wantanders zoudenvolgendeweekdeStory endenDag
Allemaalpropvolstaan.
Ondertussenzalmenwillenwetenwatik,alswielerkenner,van
de Tour vind.Wel, ik denk datWalter Van denBroeck, of nee,
hij heet nietWalter, verdomdhoeheet die knakker ookweder,
juist ja,hetschietmijtebinnen,dusdat JurgenVandenBroeck,
mogelijkerwijs, als hij niet getroffenwordt door een borstval-
ling, in een ravijndondertof eenbloedendezweeropz’naam-
beien krijgt, wel eens binnen de tien eersten van de koers zou
kunnen eindigen. Nu reeds feliciterenwij Jurgenmet deze uit-
muntendeprestatie.

Carl Hoefkens’ fotoshoot ismisschien
een sein voor flikkervoetballers om
eindelijk uit de kast te komen
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Olympische Spelen

Eerste dopingzondaars gevat
TweewekenvoordestartvandeOlympischeSpelen
is de eerste dopingzondaar gegrepen. De 400m-
loopsterDebbie Dunnwerd tijdens een dopingcon-
troleopdeAmerikaansetrialsbetraptophetgebruik
vananabolesteroïden,vermoedelijktestosteron.De
34-jarige spurtster, die vierdewerd en geselecteerd
was om in Londen de 4x400m aflossing te lopen,
wachttedetegenexpertisenietafentrokzichalterug
voordeSpelen.OokdeGriekenhebbenaleendoping-
geval:deGrieksekampioenspeerwerpenGervasios
Filippidis is geschorstwegens eenpositieve doping-
test enkandus fluitennaardeSpelen.Het is niet be-
kendopwelkverbodenmiddelde24-jarigeatleetbe-
trapt werd. De controle gebeurde tijdens een trai-
ning. (VH)

Atletiek

Borlée boos op federatie,
niet op BOIC

Jacques Borlée, die zich donderdag op een perscon-
ferentieboosmaakteoverdeselectievanenkeleat-
leten die niet aan de BOIC-norm voldeden, zegt dat
zijnuithaalnietaanhetBOIC maarwelaanzijneigen
atletiekfederatie is gericht. «Omdat zij zich de ene
keer streng opstelt en de andere keer heel toegeef-
lijk. Daarzitgeenenkele lijn in.» (VH)

SPORT H KORT
H TENNIS Yanina Wickmayer speelde afgelopen
nachtdekwartfinaleophetWTA-toernooivanStan-
ford. Ze namhet op tegen de als tweede geplaatste
MarionBartoli (WTA10)HYannickMertensverloor
in de kwartfinale van de Challenger van Schevenin-
gen vande als eerste geplaatste Pool Janowicz: 6-2,
7-6.HGeentweede25.000$-titeloprijvoorKirsten
Flipkens. InZwevegemverloorze inkwartfinalevan
deTurkseBuyukakcay(WTA199). (WWT/BPN)
HAUTOSPORTDitweekendvindtinFrancorchamps
deBelgischemanchevandeSuperstarSeriesplaats,
een toerwagenkampioenschapmet heel wat ex-F1-
rijders, onderwieVitantonio Liuzzi, JohnyHerbert,
MikaSaloenNicolaLarini.OokdeDuitseF3komter
aan de bak, met onder meer onze landgenoot Jordi
WeckxH InBrands-Hatchiserdevierdemanchevan
de F3 EuropeanOpen. SamDejonghe speelt ermo-
gelijkzijn laatstetroevenuit inzijnstrijdomdeF3-ti-
telHLastbutnot least iserdeRussischemanchevan
deWorldSeriesbyRenault,waarStoffelVandoorne
zijn leidersplaats indeWorldSeriesbyRenaultEuro-
cupFR2.0zalverdedigen. (JCA)
H VOLLEYBALDeBelgischemeisjes-junioreswon-
nenmet3-0vanRoemenië. Inhetbeginvandematch
kondendeRoemenenevenimponeren,maarVanGe-
stelenCiancizettenvlugordeopzaken.KapiteinSa-
rahCoppenssmashtedeeerstsetuit. Inhetbeginvan
de tweede beurt leek het een walkover te worden
voordeBelgen,dievia8-2uitliepennaar20-6,maar
daneendipjekenden.Verderdan14kwamendeRoe-
menenniet.Zespeeldeninhetbeginvandederdeset
weermee,maarkondennooitmeerdan3puntenuit-
lopen.DeinbrengvanGoliatbrachtBelgiëlangszijen
ineenspannendslotsloeguitblinksterVanGestelhet
winnendpuntophetbord.VandaagspeeltBelgiëte-
genOostenrijkenmorgentegenDuitsland. (HFO)
H BEACHVOLLEYWardCoucke enTomVanWalle
zijn favoriet omookdemanche vanMiddelkerke op
hun naam te schrijven. Op het toernooi van Berlijn
werdenonze landgenotenMouhaenGielenderde in
hun poule. Van Breedam sukkelt met de schouder.
(HFO)

VALERIE HARDIE

Tia Hellebaut wilde eigenlijk in
Heusdenal 1m97 springen, één
centimetermeerdanzeophaar
eerstemeeting inRabathadge-
haald.MaardeKBCNachtkwam
een week te vroeg, besefte de
olympische kampioene. Een
keelontsteking en stevigebuik-
griep had krachten gekost en
voor een kleine vertraging op
het schemagezorgd.OpdeDia-
mondLeaguegisterenkwamde
verhooptehoogteerwéluit.Een
foutloos parcours legde Helle-
bautzekernietaf:over1m91en
1m94 had ze telkens twee po-
gingennodig,op1m97zelfsdrie
enuiteraardwas de kous dan af
op2m.«Tweemeterwasdeam-
bitievandecomebackendatzit
ernuaantekomen», steldetrai-
ner Wim Vandeven vast. «De
Spelen zijn het uitgelezen mo-
mentomdattespringen.Metde
techniekzithetgoed,zemistnu
alleennogeentikkeltje frisheid
en kracht. De adrenaline en
pureagressievandeSpelen—je
weet dat Tia zich alleen voor de
grotemomentenkanopladen—
kunnen enkele centimeters

schelen. Het gaat in stijgende lijn
en de puzzelstukjes beginnen in
elkaar te passen. We zijn tevre-
den,ditwaseengoede training.»

Geslaagde training
Een erg geslaagde training ook,
want Hellebaut werd tweede in
een sterk bezette wedstrijd. We-
reldkampioeneAnnaChicherova
faalde eveneens drie keer op 2m
nadat de Russin 1m97 had laten
schieten. Chaunte Howard ging
alsenigeover2menwondewed-
strijd. «Chaunte is fysiek200pro-
cent in orde», evalueerde Vande-
ven. «Ze kan hoog gaan maar ik
blijf erbij: ze is een ongeleid pro-
jectiel.VanAnnahadikdeindruk
dat ze niet helemaal fit is. Zewas

flink ingetaped en had op voor-
hand veel kine nodig. Maar we
kijkennietnaardeconcurrentie.»
Dat doen wij dan wel even. Di
Martino,goedvoorWK-bronsvo-
rig jaar,zegdedefinitief afvoorde
Spelen. Blanka Vlasic zegde deze
week aan de Kroatische pers dat
ze voor «90% zeker» niét in Lon-
den raakt. De wedstrijd gisteren
was met andere woorden een
olympische finalewaard. Slechts
tweedamesdieditseizoenalover
2m jumpten, ontbraken: de Rus-
sin Shkolina en de Amerikaanse
Barrett.Vandevensust:«Overvier
weken beginnen we weer alle-
maal van nul. Alleen het weer is
misschienhetzelfde.Maarhope-
lijkniet (lacht).»

Jammer dat de
Diamond League van

Londen niet de Spelen
van Londen zijn,

anders zou Tia Helle-
baut een olympische
medaille rijker zijn.
De 34-jarige atlete
ging gisteren over
1m97, haar beste

seizoensprestatie, en
werd daarmee tweede,

na Chaunte Howard.

Beste seizoensprestatie
voor Tia Hellebaut

OVER 1M97 OP DIAMOND LEAGUE IN LONDEN

TYSON GAY
SNELSTE OP 100M

Tyson Gay trad gisteren op de Diamond League
in Londenaanomtewennenaanhet typisch En-
gelseweer.EndeAmerikaanwonde100mook,al
isernogwelwatwerkaandewinkelvoordetwee-
de snelste spurter aller tijden. Het duurt nog te
lang voorGayop snelheid komt.Met tegenwind
van1,2m/ssprinttehij in10.03naardezege,voor
zijn landgenootRyanBailey (10.09)ende Jamai-
caan Nesta Carter (10.13). «Niet zo slecht in dit
weer», zei hij. «Dit was een goede test voor de
Spelen.»
GisterenwarenAsafaPowell (afgezegdmeteen
liesblessure),olympischekampioenUsainBolten
wereldkampioenYohanBlakeerwelnietbij. (VH)

Met partner/trainerWimVandeven vorigeweek op deKBCNacht.
Toen kwamdeverhoopte hoogte er nog niet uit, gisteren duswel. Foto PN
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PAJOTTENLAND
HALLE
Inbrekers vernielen

deur apotheek

Inbrekers hebbenal voor de
tweedenacht op rij de toe-
gangsdeur van eenhandels-
zaak inHalle verbrijzeld.

De daders sloegen gisteroch-
tend omstreeks drie uur toe bij
apotheek Beaujean, aan de
Lampstraat. Ze vernielden het
glas van de deur en doorzoch-
ten de zaak. Ze wilden ook de
privé-vertrekken van de apo-
theekbinnendringen,maardat
lukte niet. Uiteindelijk kozen
ze het hazenpad zonder buit.
De brandweer kwam ter plaat-
se omde deur af te sluitenmet
eenhoutenpaneel.
De nacht voordien werd in de
Basiliekstraat ook al de deur
van carnavalswinkel Cardano
ingegooid.Daarverdweengeld
uit de kassa. De politie onder-
zoekt beide zaken, maar heeft
noggeen spoornaardedaders.

(BKH)

LENNIK
Politie vangt

ontsnapte paarden

Vier paarden, waaronder een
boerenpaard, braken in de
nachtvandonderdagopvrijdag
uit hunweide. De lokale politie
kreeg vrijdagochtend om-
streeks 7 uur melding van de
loslopende dieren. Die hielden
zich op aan de Oude Geraard-
bergsestraat, waar de agenten
hen konden vatten. Omdat de
eigenaarnietmeteengevonden
werd, brachten ze de paarden
tijdelijk onder op een andere
weide. (BKH)

BEVER
Wagen beschadigd

door put

De bestuurder van een Smart
trommelde de politie op nadat
zijn wagen beschadigd raakte
bij een ongeval. De man reed
met zijn voertuig in een diepe
put op het Akrenbosdomein en
daardoor liep dewagen schade
op aan de onderkant. Hij zal
wellicht de beheerder van de
weg, in dit geval het gemeente-
bestuur, laten opdraaien voor
de schade. (BKH)

LENNIK
Dameonwel

inbushokje

De Lennikse brandweer rukte
met een ziekenwagen uit naar
de Frans Van Der Steenstraat.
Daar was een dame onwel ge-
worden. De hulpdiensten trof-
fenhaaraan ineenbushokjeen
brachtenhaarovernaarhetzie-
kenhuis vanHalle. (TVP)

Demonovolumevanhet lichtgewonde slachtoffer staat

zwaar gehavend tegen de stenen brievenbus. Foto Mozkito

Bestuurder lichtgewond na zware crash

OpdeNinoofsesteenweg inRoos-
daalkwamhetvrijdagochtend
toteenzwareaanrijding tussen
tweewagens.Daarbij viel één
lichtgewonde.

Een vrouw reed omstreeks 9.30
uur de Ninoofsesteenweg op
vanuitdePoelkveldstraat.Moge-
lijk had ze daarbij het aanko-
mende verkeer op de steenweg
niet gezien. Een man die uit de
richting van Ninove kwam, kon
eenbotsingmetdewagenvande
vrouwnietmeervermijden. Zijn
voertuig werd weggeslingerd
naar de overkant van de straat,
waar hij tegen een stenen brie-
venbus tot stilstand kwam. De
wagen van de vrouw ging aan
het tollen. De bestuurster van
een derde wagen, die ook uit de
richting van Ninove kwam, kon
nog net vol in de remmen gaan
en een botsing met de monovo-
lume van de man vermijden.

ROOSDAAL

Haar wagen kwam ook naast de
weg terecht. De bestuurder van
de monovolume werd lichtge-

wond overgebracht naar het
OLV-ziekenhuis inAalst.

(TVP)

STEMMENKANONVERLAAT PARTIJ EN PROBEERT MEERDERHEID METEENTE BREKEN

Fred Dielens wil LVB uit gemeentehuis
TERNAT

LUDO VAN DER CAMMEN
& DIETER HAUTMAN

Het was al geweten dat Dielens,
die ook voormalig schepen en
parlementair is, twijfeldeaanzijn
politieke toekomst binnen de
Lijst van de Burgemeester. Alle
kaarten lagen nog open en Die-
lens ging rondde tafel zittenmet
verschillendepartijen.Nulaathij
wetendat hij definitief geendeel
meeruitmaaktvanLVB.Ondanks
zijn lange staat van dienst stond
hij 24ste op de kieslijst. Op de of-
ficiële kiesfolders prijkt daar nu
de naam van Luc Verbeken (51)
uitWambeek.
«Ik sta inderdaadnietmeeropde
lijst», bevestigt Dielens. «Ik voel
me al geruime tijd niet meer ge-
lukkig bij de Lijst van de Burge-
meester. Ik moet vaststellen dat
de gemeente Ternat al enkele ja-
ren slecht bestuurdwordt. Daar-
om heb ik beslist om niet meer
metdehuidigeLVBoptekomen.»
Tochisdegemeenteraadsvoorzit-

ter vastbesloten om nog als kan-
didaatnaardeverkiezingenop14
oktober te trekken. «Ik zit met
meerdere partijen rondde tafel»,
gaat hij verder. «Ik ben op zoek
naareenformulediekanvoorko-
mendatLVBdemeerderheidnog
haalt en aan de macht blijft. Zelf
heb ik al verschillende politieke
figuren uit de oppositie ontmoet
die volgens mij bekwamer zijn
omTernattebesturendandehui-
dige meerderheid.» Zelf ziet hij
een samenwerkingmet verschil-
lendepartijenzitten.«VlaamsBe-
langsluit ikuit»,maakthijduide-
lijk. «Maar voortswil ik graag sa-
menwerken met CD&V, sp.a-
Groen of N-VA. Maarmijn groot-

steambitie isomdemeerderheid
tebreken.»
Ookde24steplaatsdieDielensbij
de LVB kreeg, zal hem ongetwij-
feld op demaag liggen. Hij is dan
ookeenpolitiekzwaargewichten
eenstemmenkanon.Van1988tot
1999 was Dielens Vlaams parle-
mentslid voor de toenmalige SP.
In2000ruildehijdesocialistenin
voorLVB,waarnahij van2001 tot
2004schepeninTernatwerd.Tij-
dens de voorbije legislatuur was

hij gemeenteraadsvoorzitter.
Toenkreeghijalnietmeerdevol-
ledige steun van de LVB voor een
nieuwschepenmandaat.

Tussenkop

BurgemeesterRonaldParys(LVB)
vindt het jammer dat Dielens op
zoek gaat naar andere partijen
omLVB zo vande troon te stoten.
Hij zagmet Jean Laiz’n De Backer
enPaulTimmermansookal twee
anderezwaargewichtenvertrek-

ken. «Ikvindheteenwijzebeslis-
sing van Fred Dielens dat hij op
72-jarige leeftijd LVB vaarwel
zegt», aldus Parys. «Hij is als kan-
didaat op onze lijst schepen, ge-
meenteraadsvoorzitter en voor-
zittervanvzwBreughelkindkun-
nenworden.Maar ik begrijp niet
waaromhij nu gaat ‘shoppen’ bij
anderepartijen,waarhijgeenen-
kele affiniteit mee heeft, om een
plaatsjetekrijgen.Maardat iszijn
keuze.»

FredDielens aanhet gemeentehuis, waar hij zijn voormalige

partij niet langer de plakwil zien zwaaien. Foto Mozkito

Gemeenteraadsvoorzitter Fred Dielens (72)

komt zeker nietmeer op voor de Lijst van de

Burgemeester. Die beslissing neemt hij omdat

Ternat volgens hem slecht bestuurd wordt. Die-

lens gaat nu op zoek naarmogelijkheden om de

huidige LVB-meerderheid te breken na de ver-

kiezingen. Voor LVB is het opnieuw een electo-

raal zwaargewicht dat de deur achter zich sluit.

IK WIL MET VELE
PARTIJEN IN ZEE
GAAN, BEHALVE
VLAAMS BELANG
Fred Dielens

KOEPELGRAFFITI KOST
BURGERS FIKSE DUIT

Dekostenomdegraffiti vande
koepelvanhet justitiepaleis te
verwijderen,wordenop
21.596,08eurogeschat.

De koepel van het justitiepaleis
werdindenachtvan26op27juni
al voor de derde keer beklad. Hoe
de daders in het gebouw raakten,
isnogsteedsnietduidelijk.Erwer-
den nochtans nieuwemaatrege-
len genomen om te verhinderen
dat vandalen het gebouw op-
nieuwzoudenbetreden.Zozijner
verschillende luiken gesloten die
toeganggeven tothetbuitenplat-
formronddekoepel en is er langs
de binnenzijde van de koepel een
elektronische toegangscontrole
geïnstalleerd.

De kosten om de graffiti te laten
verwijderen, worden geschat op
21.596,08 euro. «Vandedaders is
noggeenspoor,maar indiendeze
gevonden worden, moet er ge-
vraagdwordendekostenterugte
betalen aan de overheid», aldus
volksvertegenwoordigerLukVan
Biesen (Open Vld). «Er zijn vol-
doendeworkshops,verenigingen
en samenwerkingsverbanden
tussen gemeenten en graffiti-ar-
tiesten waar iedereen zijn artis-
tiekeexpressiekanuitleven,zon-
der dat dit de belastingbetaler
handenvol geld hoeft te kosten.»
NagoedkeuringdoordeInspectie
van Financiën zullen de werken
startenomdegraffiti teverwijde-
ren. (KHK)

BRUSSEL

Een agent bij het tentjewaar het lichaam

ondergebrachtwerd. Foto Mozkito

Arbeiders ontdekken lijk in kasteelvijver

Gemeentearbeidersontdektenvrij-
dagochtendeen levenloos lichaam
indevijvervanhetDilbeeksege-
meentepark.

De arbeiders deden de lugubere
ontdekking rond 8.30 uur, toen ze
water uit de vijverwilden pompen.
De brandweer, eenMUG-arts en de
politie snelden ter plaatse, maar
kondenenkelhetoverlijdenvanhet
slachtoffer vaststellen. Het gerech-
telijk labo en een wetsgeneesheer
stapten vervolgens af omde zaak te
onderzoeken. «Kwaad opzet is uit-
gesloten», aldus Anja Beynens van
het Brusselse parket. «Het gaat
hoogstwaarschijnlijk om een wan-
hoopsdaad.» Het slachtoffer is een
62-jarigemanuitDilbeek. (DHB/TVP)

DILBEEK


