
te klagen. Hoeveel, wat en hoe
lang moet deze bevolking nog
 ondergaan waarvoor andere
 regimes al lang internationaal
zouden zijn veroordeeld. Alleen
al de gedachte dat ze nog maar de
pretentie hebben dit 50-jarig
mensonterend beleid uitgebreid
te vieren, doet me kokhalzen. Ex-
cellenties die het macabere van
deze «misplaatste grap» niet in-

zien, zijn dringend aan bezinning
toe.

VRT MOET BESPAREN
•Wim De Voeght, Lier

De VRT wil de uitzendingen van
de Formule 1 schrappen. Noch-
tans wordt deze sport door tien-
tallen miljoenen mensen wereld-
wijd gevolgd. Ik vermoed dat er
in Vlaanderen ook wel een aardig
aantal fans zijn. De VRT gaat zich
concentreren op andere sporten.
We worden zowat overstelpt met
voetbal, tennis en wielrennen,
maar dat is blijkbaar nog niet ge-

noeg. Ik kijk nu al uit naar een
 andere zender waar men F1 wel
uitzendt en de race voorziet van
deftig commentaar.

‘NIEUWE’  LETERME
•Luc De Schryver, Ninove

«Ik zal niet rusten voor de staats-
hervorming een feit is»,  zegt de
‘nieuwe’ Leterme (weekend-
krant). In een complex land als
België vrees ik toch dat de dialoog
daaromtrent zal resulteren in het
voorspelbare compromis, maar ik
hoop dat consensus de uitzonde-
ring wordt die de regel bevestigt.

dialoog SAMENSTELLING
KATY BOELS &
INGRID DE VOS

Beste lezers, deze rubriek is de uwe, om te reageren op alle
actualiteit en artikels uit de krant. U begrijpt dat we soms
een tekstje moeten inkorten of wat herschrijven. Vergeet
uw naam, adres en telefoonnummer niet in e-mails of
brieven. Beëindig een sms'je met uw naam en postnummer.

CONTROLES

OP ZOEK

DONDERDAG 18 MAART

ANTWERPEN
E313  Massenhoven-

Herentals industrie
VLAAMS- EN WAALS-BRABANT

E40  Sterrebeek - Bertem
R0  Halle - Woutersbrakel

OOST-VLAANDEREN
E40  Provinciegrens Vlaams-Brabant - 

wisselaar Zwijnaarde
WEST-VLAANDEREN

E403   Lichtervelde - Brugge

Het is niet uitgesloten dat ook
elders onaangekondigde
controles worden verricht

Jeroen Lenaert, 
Vleesstraat 16, 9700 Oudenaarde
Onze kleinkinderen zijn echte
 schatten. Jeroen wordt op 18 maart 
7 jaar en we zouden hem graag 
verrassen met veel knikkers van 
Delhaize en Pixar-kaarten. Wie
maakt deze jongen gelukkig?

Rosita De Maerteleire,
09/282.43.32
Ik heb de laatste aflevering van
‘Wild roses’ gemist. Was te zien 
op Eén op zaterdag, enkele weken
geleden. Wie heeft ze opgenomen
op video ?

0474/44.62.31, doomm@telenet.be
Wie heeft nog oude vogelpikpijltjes
liggen voor de collega’s tijdens de
lunchpauze. Ik kom ze zelf halen. 
Alvast bedankt.

Jan Langmans, Kioskplaats 24 b9,
2660 Hoboken, 03/827.55.29
Ik heb al 50 Kindjes Jezus van 
Praag verzameld. Graag kwam ik 
in contact die ook Kindjes Jezus 
van Praag verzamelen. 

Maxme Vander Elst, 
09/2304892 of 0496/297557.
Ik ben wanhopig op zoek naar 
een foto van de voorgevel van 
de Coca-Cola-vestiging, gelegen 
op de Kortrijksesteenweg (naast
Massive) in Sint-Denijs-Westrem.
Ik bedoel de gevel uit de jaren 
’60-’70 met reuzengroot venster,
waardoor je kon zien hoe er 
gebotteld werd. Ik heb er zelf 
26 jaar gewerkt.

Dirk Willems, H. Consciencelaan 27,
9950 Waarschoot, diwil@telenet.be
Gezocht: splitcanehengel Pezon et
Michel, BB1, in goede bruikbare
staat.

KAARTJE STUREN

BEDANKT

Antoinette Lambrecht, 
Weverstraat 29, 8930 Menen
Onze lieve buurvrouw wordt 80 jaar
op 24 maart. Wie stuurt haar een
kaartje? Dank vanwege haar 
vrienden Josiane en Albert.

Jochen Goossens, 
Oudendries 10, 9550 Herzele
Onze kleinzoon is jarig op 25 maart.
Hij wordt 11 en is een hevig voetbal-
lertje voor Zottegem. Hij is boven-
dien gek van zijn Franse buldog. Wie
stuurt hem een kaartje? 

Maria Meuris, Edelweis 2, 
Liersesteenweg 165, 
3130 Begijnendijk
Mijn moeder wordt op 26 maart 
94 jaar. Wie is zo lief haar een kaartje
te sturen? Veel dank, Jose.

Roos Debel,
Keukelstraat 42, 8750 Wingene
Mijn lieve echtgenote wordt 60 op
27 maart. Wie stuurt haar een
kaartje? Ze is al meer dan 40 jaar
mijn grote liefde. Ze heeft haar leven
in dienst gesteld van haar ouders en
onze kroost. Dank, Gabriël.

Nele Lambrechts, Schoolstraat 2,
9700 Oudenaarde
Graag wou ik mijn lief Nele op 
28 maart verrassen met veel kaart-
jes. Ze wordt 19! We willen graag
gaan samenwonen, maar moeten
eerst nog wat sparen. Juanito.

Olga Wijmeersch, 
Neerhofstraat 1, 9660 Brakel
Op 28 maart is mijn schoonmoeder
jarig. Ze is dag en nacht in de weer
voor haar behoeftige man. Wie
stuurt haar een kaartje? Het zal
haar echt plezier doen. Bedankt,
haar zoon en schoondochter.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN? 4545@hln.beE-MAIL 4545SMS/MMS Het Laatste Nieuws, Dialoog, Postbus 4545, 1730 AsseBRIEF 02/454 28 31FAX

BRIEF VAN DE DAG

«Iedereen kon plots
onthaalmoeder worden»
•Ariane D'Hoe, Brussel

In de jaren ‘80 beweerden sommige feministen dat
een kind het best opgevoed werd door gediplo-
meerde kinderverzorgsters en niet door hun eigen
moeder. In de jaren ‘90 veranderden ze — gesteund
door vrouwelijke politici — plots van houding om
 zoveel mogelijk vrouwen aan het werk te houden.
Iederéén kon onthaalmoeder worden. Stages
(1.500 uur, zowel in kribbe als peutertuin),
 voedingsleer, kinderpsychologie, eerste hulp... Het
bleek allemaal niet meer nodig. Een (korte)
 opleiding en een goed gesprek leken voldoende. Met
alle gevolgen van dien. Er zijn schatten van ont-
haalmoeders, maar er zitten ook vrouwen tussen
die niet weten waaraan ze beginnen. Die denken dat
deze job een fluitje van een cent is en dat er gewoon
geld aan te verdienen is. In onze buurt ondekte de

wijkagent dat de echtgenoot van een onthaal -
moeder een verleden als pedofiel had. In dezelfde
buurt sjoemelde een onthaalmoeder door de kin-
deren halftijds in te schrijven, waardoor ze twee
keer zoveel kindjes mocht bijhouden en haar inko-
men dus dubbel zo groot was. Geen enkele ouder
die iets durfde te zeggen, bang dat hun kind gewei-
gerd zou worden. Het tegenovergestelde overkwam
een vriendin van mij. Zij werkte halftijds, haar zoon-
tje ging maar twee dagen naar de onthaalmoeder en
toch betaalde ze voor voltijdse opvang. Waar zijn
die controles waarover Kind en Gezin spreekt? Tot
slot: de meeste Brusselse onthaalmoeders zijn
aangesloten bij Kind en Gezin omdat ONE, hun
Franstalige tegenhanger, strengere normen
 hanteert in verband met het aantal kinderen. Deze
onthaalmoeders zijn meestal eentalig Frans. Hoe
worden zij gescreend? 

«NIET OP AFSPRAAK BIJ  ARTS? BOETE»
DOKTER HEEFT GEEN TIJD
•Herman Pelgrims, Aarschot

Wat te zeggen van dit voorval: ik
maak een afspraak bij een
 specialist in een groot ziekenhuis
te Leuven. Ik ga op een bepaalde
dag, bepaald uur naar de af-
spraak. Ik meld mij aan en men
vraagt mij plaats te nemen in de
wachtzaal. Na twee uur gewacht
te hebben, komt een verpleeg-
ster mij doodleuk zeggen: «Mijn-
heer u mag terug naar huis want
de dokter kan vandaag niet
 komen.» Wat kan je dan doen,
behalve terug naar huis rijden?
Ze vergeten wel dat dit voor mij
een volledig verspilde dag was.

MEER GEDULD AUB
•Naam en adres bekend

Bij de reacties komt vaak hetzelf-
de verhaal/verwijt terug. Je kan
niet op het afgesproken uur bij de
dokter en dan vindt u dat u daar-
voor betaald zou moeten worden
(Dialoog van gisteren). Het klopt
dat je vaak later binnen kan bij de
arts. Maar hoe komt dit? Veel info
omtrent het probleem krijgen
 secretaresses niet, dus is het vaak
moeilijk voor hen om in te schat-
ten hoe lang de consultatie zal
duren. Sommigen kunnen
 binnen het kwartier geholpen
worden, bij andere patiënten
stelt de dokter vast dat hij bijko-
mende onderzoeken moet doen.

Dat neemt wat tijd in beslag en
zo schuift iedereen beetje bij
beetje op. Maar kan de dokter
daar iets aan doen? Moet hij zijn
patiënt terug naar huis sturen?
We spreken hier wel over
 mensen die bij een dokter langs-
gaan omdat ze een medisch
 probleem hebben. Hulp nodig
hebben! Iedereen wil deftig door
zijn of haar arts onderzocht
 worden en een correcte  diagnose
krijgen, ook u, die misschien al
een uur in de wachtzaal zit!
Want stelt de arts een foute
 diagnose omdat hij niet voldoen-
de tijd neemt om naar je verhaal
te luisteren, wat zal u dan zeg-
gen? Ik zal niet zeggen dat het
plezant is om een uur in de
wachtzaal te zitten, maar mis-
schien moeten we op dat gebied
maar wat meer geduld hebben
met mekaar. Ik zou er trouwens
niet van uitgaan dat de arts het
plezant vindt dat er zoveel men-
sen zitten te wachten. Ook hij er-
gert er zich ongetwijfeld aan!  

SCHADEVERGOEDING
•Jos Kenis, Lanaken

Ik had met mijn arts een afspraak
om 8 uur, waarvoor ik 1 uur vrij
had genomen van mijn werk. De
arts kwam zonder reden pas om
10 uur opdagen. Resultaat was
dat ik uiteindelijk 3 uur van mijn
werk moest wegblijven. De eco-
nomische schade voor mij was
daardoor 2 extra uur. Kan ik deze

arts nu ook aanklagen? Op deze
wijze gaan wij naar Amerikaanse
toestanden waarbij zo ongeveer
voor alles een schadevergoeding
geëist kan worden.

GEMISTE PATIËNT
•Igor Pincket, Knokke-Heist

Ooit hadden wij voor ons toen
vierjarig zoontje een afspraak ge-
maakt bij een dokter. In de
wachtzaal zaten nog 4 of 5 men-
sen die op hetzelfde uur een af-
spraak hadden bij dezelfde dok-
ter. Na twee uur wachten, kwam
plots een dame binnen die blijk-
baar een goede kennis was van
de arts. Ze werd onmiddellijk
binnengelaten in het kabinet.
Het was voor mij de druppel die
de emmer deed overlopen. Deze
arts heeft die dag in zijn goedge-
vulde agenda ook «gemiste pa-
tiënt», mogen invullen. 

OOK BIJ DE KAPPER
•Luc Vermander, Westende

Niet op je afspraak komen lijkt
wel het probleem van deze tijd!
Ik ben kapper en maak het ook
vaak mee. Nochtans geef ik tel-
kens een afspraakbriefje mee
met de klanten waarop uur, dag
en datum op staan, net als mijn
adres en telefoonnummer. Wij
kunnen echter niet naar de rech-
ter stappen zoals die tandarts
heeft gedaan! 

PEETERS HERSTELT NA VAL
HOLLYWOODSTER
•P. Sneyers, Sint-Truiden

Minister-president Peeters die
vanuit het ziekenhuis via de
webcam de bevolking toe-
spreekt in het nieuws van 19 uur,
gevolgd door een persconferen-
tie van de chirurg. In het nieuws
zelf dan nog een filmpje van Kris
Peeters op het bewuste paard
met in zijn spoor een meute fo-
tografen en camera's. 
Moet dat nu echt? Het is niet om-
dat een paar journalisten Kris
Peeters vergelijken met George
Clooney dat hij zich als een echte
Hollywoodster moet gedragen.
Mij zegt het alleen maar hoe deze
generatie politici enkel bezig zijn
met zichzelf in het voetlicht te
plaatsen, ongeacht op welke
 manier dat gebeurt.
Ik hoor nu al de verklaring van de
Vlaamse regering als blijkt dat
een paar heikele dossiers niet
binnen de afgesproken termijn
opgelost kunnen worden. Als ik
Kris Peeters was, dan bleef ik nog
een paar weken aan mijn zieken-
bed gekluisterd. Kwestie van die
uitleg wat geloofwaardiger te
maken.

HOUDING NIET CORRECT
•Annemie De Boeck, Oelegem

Een spijtig ongeval dat iedere
ruiter kan overkomen, zo om-
schrijft Kris Peeters het, maar als
de minister-president zegt dat
hij al van zijn 6 jaar rijdt, dan
moet hij dringend privé-lessen
nemen want hij zit helemaal niet

correct op zijn paard en zijn hou-
ding in draf en galop laat ook te
wensen over. Dat is niet veilig
paardrijden. Ik hoop dat hij vlug
herstelt en in de toekomst weer
zijn ontspannende en plezierige
hobby kan beoefenen. Welge-
meende groetjes. Ik ben een 
ex-amazone die 30 jaar heeft
 genoten van paardrijden maar
wegens artrose/heupletsel kan
ik mijn sport spijtig genoeg niet
meer veilig uitoefenen.

HEUPFRACTUUR
•Johan De Smedt-De Proost,
Heffen

Ik ben gevallen in de sneeuw op
17 december en liep daarbij een
breuk van de rechter heup op.
We zijn 16 maart en ik kan nog
altijd niet normaal stappen
 zonder krukken, loophulp of rol-
lator. Voor mij is het een lange re-
validatie, die tot zes maanden
kan oplopen. Alles hangt er van
af of je lichaam genoeg kalk
 aanmaakt. Nog een goed herstel
gewenst.

BIJVERDIENEN NA 65
•I. Buytaert, Merksem

De mevrouw die bijverdienen
wil verbieden na 65 jaar wens ik
een heerlijk pensioen toe, met
veel ontspanning. Maar zie je,
niet iedereen is even gelukkig.
Mijn echtgenoot was jarenlang
ziek. Hij heeft meer zieken -
huizen gezien en er zijn tijd door-
gebracht heeft dan hem lief was.
Ik kon kaarten met de facturen
die ik kreeg van de operatie, de
verzorging, het verblijf, later de
palliatieve zorg... Ik moest wel
bijverdienen, mevrouw, om mijn
hoofd boven water te houden.
Want ik heb een pensioen, niet
groot, waardoor ik overal uit de
boot val om hulp te krijgen. Ik
moest werken mevrouw, eerst
op een bureel en daarna thuis.
Op pensioen gaan is heerlijk. Als
alles goed gaat. Ik hoop voor u
dat u het niet moet meemaken. U
zou dan wel begrijpen dat er uit-
zonderingen zijn. Er zijn geen
reisjes voor mij, geen etentjes,
geen leuke dingen. Enkel zorgen.
Ik heb tranen in mijn ogen gekre-
gen bij de twee brieven die ik in
de krant zag staan (Dialoog van
gisteren). Ik moest denken aan de
afgelopen jaren.

MICHAEL JACKSON
•André Viville, Brakel

Michel Jackson maakt zijn fami-
lie schatrijk na zijn dood. Dat is
geen nieuws meer. Kijk maar
eens naar de erfgenamen van
 Elvis Presley en Claude François.
Die teren op de auteursrechten.
Mocht de schilder Vincent Van
Gogh, die in armoede is gestor-
ven, nu weten welke bedragen er
geboden worden voor zijn wer-
ken, hij draait zich met turbo -
snelheid om in zijn graf.

CONGOLEES LEGER
•Luc Baert, Gent

Hoeveel meer bewijzen zijn nog
nodig om dit stelletje ongeregeld
niet in onze straten te laten defi-
leren op onze nationale feestdag.
Het zal stilaan ook duidelijk wor-
den dat het sturen van de opper-
ste nationale vertegenwoordiger
van ons land te veel eer bewijst
aan dit corrupte regime. Hier zijn
duidelijke bewijzen van massa-
moorden, verkrachtingen, on-
derdrukking, miskenning van de
mensenrechten en veel meer
geen enkele reden om openlijk
en openbaar deze dictatuur aan

KAMAGURKA

donderdag 18 maart 201016

Dure racefiets teruggevonden
•Ludo Van Thillo, Borsbeek

Vorig jaar in april werd mijn
koersfiets en die van mijn  collega-
wielertoerist gestolen. We deden
aangifte bij ons lokaal politie -
bureau omdat het over twee dure
fietsen ging en dachten nooit nog
iets over de zaak te horen. Op 
15 februari van dit jaar kregen we
echter een telefoontje van de
 politie Minos (Wommelgem) na-
dat ze een paar personen hadden
opgepakt die een resem diefstal-

len, waaronder enkele  koers -
fietsen, hadden bekend en dat
van alles was teruggevonden. We
werden uitgenodigd om even te
komen kijken. En ja, de volgende
dag hadden we onze fiets terug, al
waren er hier en daar wat lichte
beschadigingen. 
Ik wil de politiemensen dan ook
heel erg bedanken voor hun
 alerte optreden. De politie moet
al zo vaak slechte kritiek slikken,
een positief bericht mag ook al
eens. 

Marc Devriendt

BR

Leuven
donderdag 18 maart 2010

AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Schepen riskeert celstraf voor
stalking jeugdhuis Toogpunt

BOORTMEERBEEK

De Leuvense openbare aanklaagster eist drie
maanden celstraf met uitstel en 550 euro boete
voor Jo Buelens (41, Open Vld), schepen van
Onderwijs, Economie en Feestelijkheden in
Boortmeerbeek. De veertiger wordt beschuldigd
van stalking van de verantwoordelijke van
jeugdhuis Toogpunt.

M. VAN DEN NOORDGAETE

De feiten speelden zich af tussen
27 juni 2006 en 18 juli 2008, en
vinden hun oorsprong in Bue-
lens’ profileringsdrang. In de aan-
loop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2006 vroeg de poli-
ticus aan Tijl Van Criekingen om
in jeugdhuis Toogpunt T-shirts te
verspreiden voor zijn persoonlij-
ke propaganda. Maar de verant-
woordelijke vond dat er in zijn
centrum geen plaats was voor
verkiezingspubliciteit en weiger-
de dan ook resoluut om op dat
verzoek in te gaan.
Dat schoot bij de Open Vld’er in
het verkeerde keelgat. «Mijn
cliënt kreeg een hele reeks mails

en sms-berichten met een drei-
gende ondertoon», aldus Van
Criekingens advocate Eva Van
Goidsenhoven. «In november
2009 vroeg hij een gedupeerde
van een jasdiefstal in het jeugd-
huis om het schepencollege aan
te schrijven. Doel: Van Criekingen
en Toogpunt onderuit halen door
hen in een negatief daglicht stel-
len. Wij vragen dan ook 400 euro

schadevergoeding. Buelens be-
kleedt als publieke figuur immers
een voorbeeldfunctie.» 
Johan Buelens was gisteren niet
aanwezig in de correctionele
rechtbank van Leuven. Zijn raads-
vrouw Valerie Gluykens geeft de
feiten toe, maar vindt dat er van
stalking geen sprake is. «Mijn
cliënt had toen een drankpro-
bleem», luidde het. «Hij ergerde
zich verder aan het kleine groep-
je mensen dat het jeugdhuis leid-
de, maar zijn berichten veroor-
zaakten geen ernstige verstoring
van de rust. Als verantwoordelij-
ke van een jeugdhuis moet men
trouwens ook kunnen omgaan
met kritiek.»

«Onaanvaardbaar»
Tijl Van Criekingen wuift dit ech-
ter weg. «Wat Buelens deed, is on-
aanvaardbaar. Onze werking kan
en mag niet in gevaar gebracht
worden door zulke acties van een
publieke figuur. Vandaar dat ik
me ook burgerlijke partij stelde
en dus van geen wijken wil we-
ten. Stoppen met het jeugdhuis
betekent immers toegeven, en
net dat willen we niet.»
De Leuvense strafrechter spreekt
zich op 21 april over de zaak uit.

Schepen Jo Buelens, die een veroordeling riskeert..Foto Vertommen

MIJN CLIËNT HAD
TOEN EEN
DRANKPROBLEEM
Valerie Gluykens,
advocate Jo Buelens

Bert Poffé, de avonturier uit Kes-
sel-Lo die dit jaar deelnam aan de
Atacama Crossing, een marathon
van 250 kilometer door de Chi-
leense woestijn, heeft zijn expe-
ditie tot een goed einde gebracht.
Bij momenten zag het er noch-
tans slecht uit. 

Zo liep Bert Poffé enkele maan-
den voor de start een blessure op
en werd Chili vlak voor zijn ver-
trek getroffen door een zware

aardbeving. Reden te meer om
dubbel trots te zijn op zijn pres-
tatie. 

«Enorme voldoening»
«De Atacama Crossing, dit jaar
liep van 7 tot 14 maart, wordt wel
eens omschreven als de op één
na zwaarste race ter wereld»,
zegt Poffé. «We zaten op een
hoogte van 2.400 tot 3.300 me-
ter en de temperaturen schom-
melden tussen 0 graden ‘s nachts

en 50 graden overdag. We moes-
ten zelfs ons eigen materiaal en
eten meezeulen. Dat ik het toch
gehaald heb, geeft een enorme
voldoening.» 
Het Zeepreventorium, dat de op-
brengst van Poffés Crossing eerst
zou krijgen, besliste om samen
met Bert te racen voor de Chileen-
se slachtoffers van de recente
aardbevingen. Voor het verslag
kan u terecht op de website
www.inuksuk.be. (KBH)

De gemeenteraad van Kampen-
hout keurde de eindafrekening
goed van de renovatie van de
sporthal van de gemeenteschool
van Berg. De renovatiewerken
hebben in totaal 1.663.179 euro
inclusief btw gekost. (SPK)

Een 39-jarige man uit Kontich ris-
keert vier maanden cel voor ver-
keersagressie. Er hangt Thor C.
ook 412,50 euro boete en
4.852,52 euro schadevergoeding
boven het hoofd.
De dertiger ergerde zich op 16
mei 2008 aan het containerpark
van Rotselaar zo erg aan het ‘tal-
men’ van bestuurder Roeland V.V.
dat hij hem enkele slagen en
stampen gaf. De handelsverte-
genwoordiger uit Werchter hield
er een rode vlek aan het linkerbo-
venbeen aan over en was een tijd-
je arbeidsongeschikt. Naast het
kostenplaatje van 3.852,52 euro
wil het slachtoffer ook 1.000 euro
morele schadevergoeding. 
De dader kwam niet opdagen in de
rechtbank. «Hij is bovendien niet
aan zijn proefstuk toe», stelde de
procureur vast. Uitspraak op 21
april. (MVH)

Het Openbaar Ministerie vraagt
de minimumboete van 1.100 euro
voor een 31-jarige Leuvenaar die
met een blauw zwaailicht op het
dashboard van zijn wagen reed. 
Christian W. deed dat in Leuven
op een parking, samen met zijn
vriend Renzo A., die naar eigen
zeggen «omstaanders schrik wil-
de aanjagen» door zich voor te
doen als politieagent. 
Renzo werd niet vervolgd omdat
hij een minnelijke schikking be-
taalde, in tegenstelling tot Chris-
tian, die nu wel een erg gepeper-
de rekening riskeert. Zijn advoca-
te vraagt toch nog de vrijspraak.
«Het zwaailicht heeft nooit ge-
werkt en uit het dossier blijkt
evenmin dat mijn cliënt zich als
een agent gedroeg.» 
Uitspraak op 21 april. (MVH)

Een bewoonster uit de Oude
Rondelaan in Leuven stelde bij
haar thuiskomst vast dat er was
ingebroken. De daders forceer-
den het schuifraam van de ve-
randa. De dieven doorzochten de
woning en lieten daarbij grote
wanorde achter. Alle kasten en
schuiven werden doorzocht en
de inhoud ervan werd op de
grond gegooid. Op het eerste ge-
zicht werd er niets gestolen. De
politie nam een aantal voorwer-
pen mee voor een sporenonder-
zoek. (KDL)

«Ik heb het echt gehad», zegt Kris
Meulemans van slagerij Piot op
de Geldenaaksebaan. «In de
Broekstraat heeft Aquafin de hele
breedte van de weg opengegooid.
Er is zelfs geen paadje meer. Vroe-
ger kon je je wagen achterlaten in
de Broekstraat om zo verder te lo-
pen, maar zelfs te voet breek je je
benen tegenwoordig. Oudere
mensen of personen met een fiets
of koets raken niet meer door.
Onze zaak is in principe nog be-
reikbaar via de Parkpoort, maar
ook daar zijn privéwerkzaamhe-
den gestart. En die aannemer
maakt vaak van de gelegenheid
gebruik - er is toch geen verkeer -
om de hele weg in te palmen.
Daardoor raken de leveranciers
én de klanten niet meer tot bij
ons. Dat is ook het geval voor het
kapsalon van Nele.»

Levensgevaarlijk
Het zit alle bewoners in de buurt
hoog. «Op de Geldenaaksebaan
hebben ze nu hekken langs de
weg gezet», zeggen Jo en Katty.
«Als we onze deur openen, zoe-

ven de fietsers en bromfietsers
over het voetpad. Levensgevaar-
lijk, zeker met kinderen. Men ver-
plaatst de hekken ook voortdu-
rend. In het weekend heb ik naar
de politie gebeld: middenin de
nacht werd ik wakker van twee
wagens die elkaar wilden kruisen
op de stoep. Onvoorstelbaar.»

Niet alleen de Geldenaaksebaan
en de Broekstraat gaan gebukt
onder de werken, ook de Hove-
niersdreef is afgesloten. Daardoor
zitten bewoners binnen die drie-
hoek bijna ‘gevangen’. «De enige
uitweg die we nog hebben is de
bovenkant van de Geldenaakse-
baan. Maar die is ook niet altijd

open», zeggen Marije de Blaauw
en Staf Lambrechts uit de Broeks-
traat. «Anderzijds: de werken wa-
ren nodig. Het is alleen jammer
dat ze tegelijk gebeuren.»
Bij Aquafin beloven ze de werken
zo snel mogelijk uit te voeren en
met zo weinig mogelijk hinder.

(KBH)

Op het kruispunt van de Blanden-
straat en de Kerkstraat in Haasro-
de (Oud-Heverlee) is dinsdag-
avond rond 18.30 uur een vrouw
gewond geraakt bij een ongeval
met een lijnbus. Johanna N. (77)
uit de Blandenstraat werd aange-
tikt door de bus en kwam met
haar hoofd tegen een woning te-
recht. Het slachtoffer is lichtge-
wond. (KDL)

Een 48-jarige man uit Keerber-
gen riskeert drie maanden cel
omdat hij een wissel wilde uitge-
ven op naam van Van Bael Indu-
stries uit Tongerlo (Westerlo). Er
hangt Eric V.M. ook 550 euro boe-
te boven het hoofd. Hij imiteerde
eveneens de handtekening. Daar-
mee probeerde hij in Werchter
(Rotselaar) 29.472 euro af te ha-
len, maar dat mislukte. Naar ei-
gen zeggen wou de veertiger ‘zijn
schulden aflossen’. Hij werd eer-
der al veroordeeld voor het uitge-
ven van valse cheques. De oplich-
ter kwam niet opdagen in de Leu-
vense correctionele rechtbank.
Hij kent zijn straf op 13 april.

(MVH)

Voor rechter voor
valse cheques

Vrouw lichtgewond
Bewoners onbereikbaar door rioleringswerken
Bewoners en handelaars van de
Geldenaaksebaan en de aanpa-
lende Broekstraat in Heverlee
zijn niet te spreken over de ma-
nier waarop Aquafin werkzaam-
heden uitvoert voor hun deur.
«We hebben zelfs geen pad meer
om aan onze huizen te geraken»,
klinkt het.

Staf Lambrechts, Nele Demarsin, Kris Meulemans en Marije de Baauw 
bij de werkzaamheden in de Broekstraat. Foto Vertommen

Kasten doorzocht

Man met zwaailicht
riskeert boete

Communie? Trouw?
Lentefeest? Jubileum?

FESTARENT 
helpt je graag

kijk snel www.festarent.be of bel 
016-44 17 40 voor gratis info

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW 
NIEUWS
IN DE 
KRANT

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

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

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Verkeersagressor
riskeert celstraf

Prijs renovatie sporthal

Bert Poffé haalt finish Atacama Crossing

WERCHTER/K’BERGEN

HAASRODE

HEVERLEE LEUVEN
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LEUVENLEUVEN
Eén mis voor drie geloofs-
overtuigingen
In kapel Leo XIII vond gisteren
een interreligieuze viering plaats
voor drie geloofsovertuigingen.
De viering werd georganiseerd
door de moslims van Al-Daliel, de
protestanten van de Verenigde
Protestantse Kerk Leuven, de
christenen van de Universitaire
Parochie en ACW. Het was de
vierde keer dat moslims, protes-
tanten en christenen samen een
dienst bijwonen. Aan de viering
gingen maanden van dialoog
vooraf, met veel discussies maar
ook met veel respect voor elke
godsdienst. (KBH)
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