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NATIONALE EDITIE
ZESHONDERDWERKNEMERSTWEE UUR GEËVACUEERD

Ikea en Facq ontruimd na gaslek

ZAVENTEM

ROBBY DIERICKX, EN
ANNELIES BAETEN

Het gaslek ontstond gisteroch-
tendrond8uuropeenbedrijven-
terrein langs de Leuvensesteen-
weginZaventem. Indeomgeving
bevinden zich Ikea, Facq, 3SI en
Prodata. Een aannemer was er
met graafwerken voor tuinon-
derhoud bezig. De graafmachine
raakte een middendrukleiding,
waardoor die leiding brak en gas
vrij kwam.
«We hebben meteen alle gebou-
wenontruimddiezichvlakbijhet
gaslekbevonden», zegtAlainHa-
bilsvandebrandweer.Volgensde
politie ginghetomeenevacuatie
van zeshonderd mensen. De
voorfase van een medisch ram-
penplanwerdafgekondigd.

Vlot
Werknemers die al aan de slag
waren, moesten de gebouwen
verlaten enwachtten voor de in-
gang. «Onze veiligheidsadviseur
kwam plots zeggen dat we naar

buitenmoesten», zegtPaulN.,die
bij 3SI werkt. «De evacuatie ver-
liepwelheel vlot.»
«Het is logisch dat we de gebou-
wen niet binnen mogen», zegt
Darius Sterczynski, werknemer
bij Facq. Samenmet de zestig an-
dere werknemers zocht hij de
warmteopindereftervanhetan-
dere gebouw van Facq, dat wat
verderop langs de Leuvense-
steenweg ligt.
Ook de werknemers van Ikea
mochten niet aan de slag gaan in
hetmagazijn. Zij verzamelden in
het restaurant van de meubel-
winkeldatvooraan ligt.Daarwas
het vooral bang afwachten of het
lek voor het openingsuur van 10
uurgedicht zouzijn.

Snel
Iets voor 10 uur kwamhet goede
nieuws dat het lek gedicht was.
«Onzedienstenkondendegetrof-
fen buis snel dichtknijpen, zodat
ergeengasmeervrijkwam», zegt
Jean-PierreBlomme,woordvoer-
der van gasmaatschappij Eandis.

«Rond het middaguur was de
schadevolledighersteld.»
Opvallend is dat er bijna dag op
dag twee jaar geleden ook al een
gaslek op dezelfde locatie was.

Toenreedeenvrachtwagentegen
de gascabine. Bij de interventie
bleek toen dat er niet voldoende
druk op het waterleidingsnet
stond,waardoortankwagensvan

omliggende zones opgeroepen
werdenomhetgaslek tebeneve-
len.«Maardatprobleemisinmid-
dels opgelost», liet Alain Habils
weten.

Depolitie leidtwerknemersweguit de omgeving vanhet gaslek. Foto Galicia

Desintmoest talrijke handjes drukken. Foto Baert

De sint bracht gisteren een bezoek aan alle brave
Brusselse kinderen. Stipt om 15 uur kwam de
goedheiligman per stoomboot vanuit Spanje aan
in de Haven van Brussel aan de Akenkaai. Verge-
zeld van een twintig zwarte pietenwerd de grote
kindervriend luid toegejuicht door een duizend
kinderen die al vanaf de vroege namiddag de tal-
loze sinterklaasliedjes aan het repeteren waren.
De pieten deeldenmandarijntjes en snoepjes uit.

In de grote sinterklaastent konden de kapoenen
zichamuserenopeenspringkasteel,maarerstond
ookeenschminkatelierenerwarenoptredensvan
ondermeerdeFanfakids, een fanfaredieenkeluit
kinderenbestaat.
Rond16uurkregendekindereneindelijkdepakjes
waar zeal zo langnaaruitkeken.
Een uur later moest de sint weer vertrekkenmet
zijnboot. (KHK)

BRUSSEL

Duizend kinderen verwelkomen sinterklaas

Leerlingen die op tijd op school
aankomen krijgen chocomelk

De leerlingenvandesecundaire

school ‘tPeperstraatjewerden

gisterenverrastmeteenkop

warmechocomelk.Die stond

klaarvooralle leerlingendieop

tijdopschoolwaren.

«Wewillenzopreventiefenvoor-
al ook op een positieve manier
aankaartendat leerlingenop tijd
moetenkomen», zegt leerlingen-
begeleidster Nicole Boonen.
«Maandag hebben we al een
spandoek opgehangen met de
boodschap‘Blijdat jeoptijdbent’.
Op tijd komen blijft natuurlijk
een moeilijke zaak, omdat bij-

voorbeeld de bussen wel eens te
laat zijn.Metdezepositieve actie
willen we vermijden dat we ook
echt heel streng moeten ingrij-
pen.» Als bijkomende actie kre-
gendeeerstevijftig leerlingendie
op school aankwamen nog een
speciaal A-attest mee naar huis.
Daarmee verwees de school met
een knipoog naar de rechtszaak
waarbij de rechter het C-attest
vaneenmeisje inGenkomvorm-
detoteenA-attest.«Deleerlingen
reageerdenalvastheelpositiefop
onze verrassingsactie. Hopelijk
mist de actie zijn effect niet», be-
sluitBoonen. (BHR)

GEEL

NicoleBoonen deelt attesten en chocomelk uit. Foto Maria De La Cruz

«Hoop voor Vlaming in faciliteitengemeenten»
VolgensLukVanBiesen,kamerlid
enal30 jaargemeenteraadslid in
Kraainem, ziet de toekomst voor
de Vlaming in de faciliteitenge-
meentenerweer rooskleuriguit.
Hij concludeertdatnaeenanaly-
se van de voorbije provincie-
raadsverkiezingenwaaruit blijkt
dat anderstaligen lang niet alle-
maal op Franstalige lijsten stem-
men.
«Voordeprovincie iseropvallend
veel op de Vlaamse lijsten ge-

stemd», aldus Van Biesen. «Een
vergelijking tussen de uitslag op
gemeentelijk en provinciaal vlak
geeft een opmerkelijk resultaat.
In Wezembeek-Oppem bijvoor-
beeld stemde 22,3% op WOplus
terwijl de Vlaamse partijen voor
deprovincie32,12%vandestem-
men binnen haalden. Eén van de
verklaringen is simpel: mensen
stemmen op provinciaal vlak
voor een beleid en niet voor een
taal. Omdat er in de faciliteiten-

gemeentennog steeds veel com-
munautairgekibbel is,hebbende
Franstalige lijsten op gemeente-
lijk vlak dan ook makkelijker
standgehouden.»
VanBiesenzieteenpositieveevo-
lutie voor de zes faciliteitenge-
meenten. «Op gemeentelijk ni-
veau was de verhouding tussen
Franstalige en Vlaamstalige lijs-
ten nog 80 % tegen 20 %. Voor de
provincie is dit al geëvolueerd
naar53% tegenover42%.» (KHK)

KRAAINEM

Zeshonderd werknemers van vier bedrijven,
waaronder de Ikea in Zaventem, konden gisteren
twee uur niet werken door een gaslek. Opvallend
is dat er twee jaar geleden ook al een gaslek was
op dezelfde plaats.

Geen volledige slagbomen aan zwembad
Erkomengeenaanpassingenaan
de spooroverweg nabij het Dui-
nenwaterzwembad in Knokke-
Heist. Dat heeft staatssecretaris
voormobiliteitMelchiorWathe-
let geantwoord op de vraag van
VlaamsBelang-kamerlid Tanguy
Veys uit Blankenberge. De ge-
meenteKnokke-Heist isal langer
vragende partij om die spoor-
wegovergang veiliger te maken.
Nu zijn er halve slagbomen om
het verkeer te regelen en het ge-
meentebestuur zou daar liever
volledigezien,omdatongeduldi-

ge weggebruikers moeiteloos
tussendeslagbomenkunnensla-
lommen. Volledige slagbomen
komen er evenwel niet, wegens
het gevaar op insluiting. Wel zal
onderzocht worden omde lange
sluitingstijd aan te passen. «De
sluitingstijd van overweg num-
mer 79 op de spoorlijn 51B te
Knokke is langer dan gebruike-
lijk. Spoornetbeheerder Infrabel
zalopkortetermijnonderzoeken
ofhettechnischmogelijk isomde
sluitingstijd in te korten», zegt
Wathelet. (JVRB)

KNOKKE-HEIST

BREDENE
Albert Heijn zoekt
locatie voor
winkel aan kust
De Nederlandse warenhuiske-
ten Albert Heijn wil graag een
nieuwe vestiging uitbouwen
aan de kust en zou geïnteres-
seerd zijn in een pand in de Ka-
pelstraat inBredene.Ookdege-
meente ving al diverse geruch-
tenindiezinop,maarisofficieel
nietopdehoogtevaneeneven-
tuelekomstvandeketen.
BijAlbertHeijnbevestigenzede
plannen voor een vestiging aan
de kust. «Die zitten wel nog in
eenembryonalefase.Wezijnop
heelwatlocatiesaanhetzoeken
en we zijn uiteraard zeer geïn-
teresseerd in de kustregio. We
zijnvolopopzoeknaardebeste
plaatsomeenwinkelteopenen,
maar er is dus nog absoluut
nietsbeslist», verteltAnnMaes,
woordvoerstervanAlbertHeijn
inBelgië. (LBB)

ANTWERPEN
Nieuwe verbinding
tussen Antwerpse
haven en Ivoorkust
Denieuweverbinding tussen

deAntwerpsehavenendeha-

venvanSanPedro inhetWest-

Afrikaanse Ivoorkust is van

startgegaan.Wekelijksworden

de tweehavensdoormiddel

vanzes schepenverbonden.

De haven van San Pedro ver-
werkt onder meer rijst en ca-
chewnoten, maar is vooral be-
kendalsbelangrijkstecacaoha-
ven ter wereld. De haven be-
schiktover2.000hectarebraak-
liggend terrein voor investeer-
ders. «Het uitgangspunt van
onze aanwezigheid daar is een
verdere lading- en klantenbin-
dingmetAntwerpen», zegtNico
Vertongen,directeurAfrikavan
Port of Antwerp International
(PAI). «De nieuwe verbinding
met San Pedro is het bewijs dat
weermetonzeoverzeeseenga-
gementeneffectief inslagenom
lading naar Antwerpen te ha-
len.»

Opleiding
Medewerkersuit Ivoorkustkrij-
geninonslandeenaantaloplei-
dingen, onder meer over hoe
terminalsuit te rusten. (FM)

ASSE
Camera’s
aan station
Op het stationsplein in Asse
werdendezeweekdedriebe
loofde bewakingscamera’s ge-
plaatst.Decamera’swerdenbe-
vestigd aan de verlichtingspaal
naastdefietsenstalling.Deaan-
koop van de bewakingscame-
ra’s kostte 20.000 euro. De toe-
stellenhoudendestationsbuurt
permanent in de gaten. Alle
beelden worden via een bevei-
ligde lijndoorgestuurdnaarhet
hoofdkwartier van de gemeen-
telijke dienst Integrale Veilig-
heid inZellik. (WDS)

ROOSDAAL
Politie
verbiedt Thaise
wensballonnen
Met de eindejaarsperiode in
zicht heeft de lokale politie van
de zone Ternat, Affligem, Roos-
daal en Liedekerke een verbod
uitgevaardigd op Thaise wens-
ballonnen. Die ballonnen wor-
denmetbehulpvaneenkaarsje
opgelaten en komen steeds va-
ker voor. Wie vuurwerk wil af-
steken op Oudejaarsavond,
moet dat op voorhand aanvra-
gen bij de dienst burgerzaken.
Datkanviaburgerzaken@roos-
daal.be. (TVP)
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NIEUWEATTRACTIE HISTORIUM OPENT ZONDAG DE DEUREN

Wandel door Brugge in 1435

BRUGGE

Brugge is vanaf zondag een attractie rijker. Dan
opent het veelbelovende Historium, een beleving
die je op weg helpt om het Brugge uit de Gouden
Eeuw beter te leren kennen. In zeven zalenmet
evenveel filmfragmentenmaak je via een liefdes-
verhaal kennismet het Brugge van 1435. Naast
het indrukwekkende historische kader herbergt
de attractie op deMarkt ook een Duvel-café, een
chocoladeshop en een toeristisch infopunt. His-
toriumwil jaarlijks het startpunt zijn van
200.000 bezoekers.

BART HUYSENTRUYT

Na zeven jaar voorbereiding
opent het Historiumeindelijk de
deuren. De attractie - zeg nooit
museum - mikt resoluut op de
veletoeristendieBruggejaarlijks
bezoeken. Intotaalwerdtienmil-
joen euro geïnvesteerd, waarbij
ookToerismeVlaanderenenToe-
risme Brugge een stevige geld-
som vrijmaakten. Terwijl lange
tijdgedachtwerdaandesiteOud
Sint-Jan als mogelijke uitvalsba-
sis, kozen de bedenkers van het
Historium uiteindelijk voor het
hoekpandopdeGroteMarkt, net
naast het Provinciaal Hof. Daar
zatenvroegerambtenarenvande
federale overheid. Van dat ge-
bouw is binnen nauwelijks nog
watherkenbaargebleven.
«Historium moet dé startplaats
worden vanwaaruit de toerist of
de bezoeker van de stad zijn his-
torischetochtstart.Ophetgelijk-
vloers hebben we een onthaal-
kantoor voor de toeristische
dienst en een chocoladeshop.
Brugge beschikt op die manier
overdrietoeristischeinfopunten:
aan het station, op ‘t Zand en nu
ook op de Grote Markt», zegt
schepen van Toerisme Jean-Ma-
rieBogaert (N-VA).

Duvel
Bijzonder is het Duvelorium, het
café van Duvel Moortgat op de
eerste verdieping. Dat is ook toe-
gankelijkvoordebezoekerdiede
attractie links laat liggen. Vanop
het terras heb jemomenteel een
schitterend zicht op de schaats-
piste en de kerstmarkt. Ook het

interieur van het Duvelorium
spreekt totdeverbeelding.

Bekende acteurs
De tour op zich start tegenover
het toeristisch infopunt enduurt
ongeveer35minuten.Viaeen in-
genieussysteemwordtdeaudio-
gids gekoppeld aan de filmpjes
die in zeven zalen getoond wor-
den. Die filmpjes werden opge-
nomen in de Alfacam-studio’s in
Lint. Onder meer bekende ac-
teurs als Clara Cleymans, Michel
Van Dousselaere en Peter Van
DenBeginspeleneenrol.Opbasis
van historische kaarten en foto’s
werd het historische Brugge uit
1435, voor Brugge toch de Gou-
den Eeuw, nagebootst. «Histo-
risch is zowat alles in de filmpjes
correct. De gebouwen, waaron-
der de indrukwekkende Water-
halle die nu niet meer bestaat,
kondenwevrij goed laten recon-
strueren. Het moeilijkst was het
vindenvandejuistekostuumsuit
die periode. Het doet soms wat
aan ‘The Tudors’ (Iers-Canadese
televisieserie, gebaseerd op his-
torische feiten, red.) denken,
maar we zijn overtuigd van de
echtheid ervan. Daarvoor werk-
ten we samen met kritische his-
torici», zegt ingenieur Hans Van-
damme.

Liefdesverhaal
In de eerste zaal maak je kennis
metAnnaenJakob,dehoofdfigu-
renuitdeliefdeshistorie,eenver-
haal dat bovendien gebaseerd is
op een doek van schilder Jan Van
Eyck.Eenzaalverderkomjerecht
in het schildersatelier van Van

Eyck terecht en nog wat verder
waanjejeopstraat inhetmiddel-
eeuwse Brugge, waar het waait
en de luiken trillen. Leuk is het
vierdetafereelwaarbijdesneeuw
naarbenedenkomt.Wat verder-
op krijg je de blote rug van Clara
Cleymans te zien in het badhuis.
De geur van zeep komt je toege-
waaid. «Die multimediale bele-
vingwaseenvanonzestokpaard-
jes», zegt marketingdirecteur
René Tolenaars. «Via de 5S-tech-
niek heb je geen 3D-brilletje no-
dig om die ervaring mee te ma-
ken. Jehebt jevijf zintuigennodig
om het totale spektakel mee te
maken. Datmaakt deze attractie
uniek,ookinEuropa.»Terwijlhet
verhaalzichverderontspint,kom
je via beelden in Ter Beurse te-
recht. Het laatste beeld is het

meest indrukwekkende.Daarzie
je vanuit de lucht het historische
Brugge. Jemerktbijvoorbeelddat
het Belfort in die tijd een verdie-
ping minder telde en je wandelt
als het ware tussen de Poorters-
loge en de Burg. In totaalwerken
er 43 acteurs en figuranten mee
tijdens de opnames. De opbouw
van de decors namnegenweken
in beslag. Regisseur met dienst
wasKeneIllegems,bekendvande
Limburgse bejubelde reeks ‘De
smaakvanDeKeyser’.

‘De stove’
Na de wandeling met audiogids
doorde zevenkamers, kom je als
bezoeker ineenmuseumgedeel-
teterecht,waar je informatiekan
opvragen over de vertoonde scè-
nes. Van hieruit kan de bezoeker

naarhet terrasopde tweedever-
dieping, die je een zicht geeft op
de Grote Markt. Of je kan terug
naar beneden,waar je in het Du-
veloriumterechtkomt.«Weheb-
ben zeven draaidagen. Daarin
moetenallescènesgespeeldwor-
den. We bouwden onder meer
het Tolhuis en het Badhuis, in ‘t
Brugs ‘destove’,na.Eenteamvan
geschiedkundigen houdt zich
daarmee bezig. Ze waken erover
dat alle details waarheidsge-
trouw zijn. Ze baseren zich op
oude schilderijen en kaarten»,
zegt Illegems. De nieuwe attrac-
tie mikt op 200.000 bezoekers
per jaar, evenveel als het Belfort,
dé topattractie vanBrugge.
De toegangsprijs bedraagt 11
euro voor volwassenen en 5,50
voorkinderen tot14 jaar.

Bezoekerswandelen langs een tijdlijn. Foto’s Benny Proot

DeDuvelkandelaar en hetDuvelorium.Een beeld uit de filmpjes.

Nieuwe leden krijgen gratis

abonnement op elektrisch autodelen

Omhetgebruikvanelektrisch
autodelen tepromoten,kunnen
nieuwegebruikersvanZenCar,
eenBrusselsprivébedrijf dat zo-
welbedrijfs- alspersonenwa-
gensaanbiedt, tussen19novem-
beren19 februari eengratis
abonnementbekomen.

ZenCarbeschiktovereenwagen-
park van 25 voertuigen die 24 op
24 en 7 dagen op 7 ter beschik-
king staan in de 18 stations die

verspreid zijn over de volledige
hoofdstad.
Electrabel, een partner van Zen
Car,wil demensen zoveelmoge-
lijk latenkennismakenmetelek-
trischautodelenenbiedtdaarom
eengratis inschrijving,eenabon-
nement en 12 uur gratis gebruik
aan met een maximum van drie
uurperdag.
Voor meer informatie kan je te-
recht op de website www.zen-
car.eu. (KHK)

BRUSSEL

Provincie investeert in kinderopvang

die rekening houdt met inkomen

DeprovincieraadvanVlaams-
Brabantheefthaar subsidiere-
glementvoorkinderopvangaan-
gepast.Ook initiatievendie inko-
mensgerelateerdekinderop-
vangplaatsenaanbieden,kun-
nenvoortaanrekenenoponder-
steuningvoor investeringen.

Totnogtoegoldsteunvandepro-
vincie Vlaams-Brabant enkel
voor erkende kinderdagverblij-
ven en erkende initiatieven Bui-
tenschoolse Kinderopvang.
«Onzeprovincieondersteuntkin-
deropvangalsinds1998», zegtge-
deputeerde Monique Swinnen.
«Jaarlijks betekent dat een kost

vanongeveer300.000euro.Maar
debehoefteaankinderopvang in
onze regio is groot. Daarombrei-
denweons reglementuit.

Verbouwing
Inkomensgerelateerdekinderop-
vanginitiatieven kunnen voor
elke opvangplaats 1.000 euro in-
vesteringssubsidies aanvragen.
Het kan dan gaan om noodzake-
lijke verbouwingen, inrichting,
beveiliging of aanleg van een
speeltuin.»
Voor bijkomende informatie
kunnen belangstellenden terech
opwww.vlaamsbrabant.be/sub-
sidies (KBH)

LEUVEN

In hetMASzweven de reuzen op driemeter hoogte, langs de glazenwanden. Foto laenen

Indewandelboulevardvanhet
MASzijnenkeleopmerkelijke
gastengearriveerd.De
ZZzzzZZzzz-reuzenkwamenhe-
lemaaloveruitGriekenland.Ze
komendevolgendemaandende
Antwerpse reuzenTuurDeSlijk-
schepper,Raf CycleenElàgastge-
zelschaphouden.

De ZZzzzZZzzz-reuzen werden
ontworpen om de opening van

het nieuwe gebouw van een
Griekse culturele organisatie te
vieren. Ze omarmden er het ge-
bouwenverwelkomendebezoe-
kers. In het MAS zweven ze op
drie meter hoogte, langsheen de
glazen wanden. Zowel in het ge-
bouwalsaandebuitenkantzie je
daardoor een kluwen van armen
enbenen.
RayCycle en Elàgast zijn de jong-
ste reuzen. Ze zijn afkomstig uit

Antwerpen en werden gemaakt
door studenten van de Karel de
GroteHogeschoolbinnenhetvak
Project Kunstvakken. Ray is een
ecologische reus: hij werd hele-
maal gemaaktmet fietsbanden.
De Guardian Samurai V is dan
weer van Italiaanse makelij. Met
zijn 150 kilogram bewaakt hij de
vierde verdieping van het MAS.
Het is een zeldzaamheid dat hij
Italiëverlaat. (VSH)

ANTWERPEN

Griekse reus in wandelboulevardMAS

MECHELEN

Sint-Rombouts

kleurt groen met

blauwe bollen

Vanaf7decembermoetMeche-
len baden in kerstsfeer. Vanaf
danmoet de Sint-Romboutsto-
renbadenineengroenlichtmet
blauwe bollen. «Zoek er geen
politiekebetekenisachter, rood
was technisch niet mogelijk»,
lacht schepen van Openbare
Werken Greet Geypen (Open
Vld). In de Mechelse straten
wordt nu al de kersverlichting
opgehangen. Die is dezelfde als
vorig jaar, op een paar kleine
aanpassingen na. «Vooral op de
Ijzerenleen en de Korenmarkt
komenerminderoverspannin-
gen, maar zullen de bomen
meerwordenverlichtnadepo-
sitieve reacties van vorig jaar»,
aldus de schepen. Vanaf 7 de-
cember zal ook de spiegeltent
opdeGroteMarkt staan. (WVK)

MERELBEKE

Inbraak in faculteit

dierengeneeskunde

Dieven hebben tussen maan-
dagavond 19 uur en dinsdag-
ochtend8uur ingebroken inde
faculteit dierengeneeskunde
vandeGentseuniversiteit inde
Salisburylaan in Merelbeke.
Volgens de politie is er alleen
wat inbraakschadeenmaakten
ze een kleine buit, zonder dat
datgevolgenheeftvoordewer-
kingvandecampus. (JEW)

LEUVEN

Lawaai door

kotfeestjes

De overlastpatrouilles van de
Leuvense politie legden dins-
dagnachtopnieuwtweeteluid-
ruchtige kotfeestjes stil. Zowel
indeBurgemeestersstraatals in
de Parkstraat klaagden buren
over lawaaihinder. Er werden
dinsdagnacht ook enkele GAS-
pv’sopgesteld:zevenvoorwild-
plassen,eenvoorhetomgooien
van een vuilnisbak en een voor
hetomgooienvantijdelijkever-
keersborden. (SPK)

EERNEGEM

18 maanden cel

voor seksuele

uitbuiting vrouw

De45-jarigeLucV.uitEernegem
is veroordeeld tot 18 maanden
celstraf en is ook vijf jaar zijn
burgerrechten kwijt, omdat hij
jarenlang zijn vrouw seksueel
uitbuitte. De vrouw verklaarde
dat ze aan al zijn fantasieën
moest voldoen. Ze zei ook dat
haar man haar pijn deed, maar
dat hij daarom nog niet stopte.
Nadedadenexcuseerdehij zich
wel telkens en deed hij alsof er
niksaandehandwas.Hijzoude
vrouw ook enkele keren bijna
gewurgd hebben. Opvallend is
datdemanzijndadentoegaf en
doodleukzeidathijgewoonwil
dat zijn vrouw aan zijn behoef-
tes voldoet. De vrouw stelde
zich burgerlijke partij en kreeg
9.568 euro. De twee zouden in-
middels wel opnieuw samen-
wonen. (JHM)

SINT-PIETERS-LEEUW

Controle levert 13

zwartrijders op

AgentenvandeLeeuwsepolitie
en inspecteurs vanDe Lijn con-
troleerdendinsdagvijftienbus-
senopdelijn170BrusselKapel-
lekerk-Halle. Aanleiding was
eengevalvanagressietegeneen
chauffeuropdie lijn,enkelewe-
kengeleden.
De controle vond plaats tussen
7uuren9uur ‘sochtends. In to-
taalwerden735mensengecon-
troleerd.Dertienpersonenhad-
dengeengeldigvervoersbewijs
enéénreizigerstondgeseindbij
depolitie.
Het toezicht op het openbaar
vervoer zal, met de eindejaars-
feesten in het vooruitzicht, op-
gevoerdworden. (BKH)


