
14.MECHELEN Vrijdag 13 december 2013

Bornem
●●  In de Lindestraat werd in een 
woning ingebroken. Het is niet 
bekend of er iets gestolen is. 
●●  Ook op de Rijksweg slaagden 
onbekenden erin om de voordeur 
van een woning open te breken. De 
vertrekken werden doorzocht, 
maar er is niets gestolen.
Heist-op-den-Berg
●●  Op de Bevelsesteenweg braken 
inbrekers een raam stuk en 
drongen een woning binnen. Ze 
gingen ervandoor met een 
handtas, een portefeuille en twee 
rugzakken. Uit een bureau hebben 
ze ook twee laptops gestolen.
Hombeek
●●  In de Gagelstraat braken 
inbrekers een raam van de 
slaapkamer stuk. De daders 
doorzochten de woning en namen 
een kleine som geld mee.
Mechelen
●●  In de Elektriciteitsstraat heeft 
een gauwdief de portefeuille van 
een 77-jarige vrouw uit Mechelen 
gestolen. Ook op de IJzerenleen 
werd een zeventigjarige vrouw 
bestolen van haar portefeuile. 
Beide slachtoffers zijn geld en hun 
bankkaarten kwijt. 
●●  Op de Antwerpsesteenweg 
stapten twee vrouwen de winkel 
van een benzinestation binnen. 
Beiden maakten met veel gebaren 
de uitbater duidelijk dat ze 
dringend naar het toilet wilden 
gaan. Toen de twee de winkel 
hadden verlaten, stelde de uitbater 
vast dat zijn smartphone weg was.
Putte
●●  Op de Mechelbaan werd er 
ingebroken in een auto. De dieven 
namen de boordpapieren van de 
auto mee.
Rotselaar
●●  In de Stationsstraat werd een 
bromfiets, die van een oprit kwam, 
aangereden door een motorrijder. 
De 33-jarige vrouw uit Rotselaar 
raakte gewond en werd 
weggevoerd naar het Heilig-
Hartziekenhuis in Leuven. De 
motorrijder, een 54-jarige man uit 
Rotselaar, bleef ongedeerd.
●●  Op het kruispunt van de 
Aarschotsesteenweg en de 
Langestraat werd een fietster bij het 
oversteken aangereden door een 
auto. Het slachtoffer, een 53-jarige 
vrouw uit Rotselaar, raakte gewond 
en werd weggevoerd naar het 
Heilig-Hartziekenhuis in Leuven.
●●  Op het Dorpsplein werd een 
dame die geld afhaalde aan een 
automaat aangesproken door twee 
vrouwen die probeerden geld van 
haar te ontfutselen. Toen de 
vrouwen niet in hun opzet 
slaagden, sloegen ze op de vlucht.
Tremelo
●●  Dieven hebben ingebroken in 
de Chirolokalen in de 
Geertruimoerstraat. De precieze 
omvang van de buit is nog niet 
bekend.
Willebroek
●●  In de Westdijk hebben dieven 
op een bouwwerf een aantal 
koperen kabels en een partij 
gereedschappen weggenomen.
●●  In de Polderstraat drongen 
onbekenden via een raam aan de 
achterzijde van het gebouw een 
woning binnen. Ze namen geld en 
juwelen mee. 
●●  In de Geuzestraat hebben twee 
mannen geprobeerd om in te 
breken in een woning. De boefjes 
werden verrast door de thuiskomst 
van de bewoonster. Een van de 
betrapte inbrekers gaf de vrouw 
een duw, waarna de indringers op 
de vlucht konden slaan. Tijdens hun 
vlucht gristen ze nog snel de 
handtas van het slachtoffer mee. 

CDBR, LDN 
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RECHTBANK
Heist-op-den-Berg Duffel MechelenMechelen
Vrouw loopt bij 
ruzie spierscheur op

Dronken chauffeur 
dreigt met fles

Man schrijft 
ongedekte cheque

Familie ruziet met 
paraplu in Bruul

De rechter moet oordelen over een 
ruzie tussen Marokkaanse families. 
De al lang aanslepende vete liep op 
5 januari van dit jaar in de Bruul uit 
de hand. Toen liepen beide partij-
en elkaar letterlijk tegen het lijf toen 
ze uit de H&M-winkel kwamen. De 
scheldpartij liep uit de hand toen 
Zoubair E.L. met een paraplu op het 
hoofd mepte van zijn tegenstrevers. 
Volgens E.L. zou er door de andere 
clan in zijn richting eerst gespoten 
zijn met een product. De procureur 
vorderde vijf maanden met probatie-
uitstel. De komende maanden komt 
er nog een vervolg van deze familie-
vete voor de rechter. Uitspraak ver-
wacht op 9 januari. LDN

De procureur heeft tegen Karl W. 
acht maanden cel en 600 euro boe-
te gevorderd. De relatie tussen W. 
en zijn ex-partner is er een van val-
len en opstaan. Tijdens een babbel 
tussen het koppel op 29 januari, om 
een meningsverschil bij te leggen, 
ontaardde het gesprek in een slaan-
de ruzie. W. greep de vrouw bij de 
keel en gaf haar een aantal trap-
pen tegen de benen. Het slachtof-
fer liep een spierscheur op en was 
een tijdje werkonbekwaam. “Van 
een vrouw blijf je af”, zei de rechter.  
W. zei dat hij bereid was om een cur-
sus agressiebeheersing te volgen. 
Vonnis komt er op 9 januari. 
LDN

Thierry J. uit Duffel kreeg in de 
gevangenis te horen dat hij in maart  
vorig jaar drie maanden cel bij ver-
stek had gekregen voor smaad en be-
dreigingen aan politie-inspecteurs. 
Dat gebeurde bij een wegcontrole.  
J. was dronken en toen hij uit zijn wa-
gen kwam, dreigde hij met een fles 
naar de agenten. J. vond de straf te 
zwaar. De procureur vroeg bevesti-
ging van het vonnis, omdat J. er al 
gemakkelijk vanaf kwam. Zijn advo-
caat wou geen celstraf, maar een resi-
dentiële opname om aan zijn drank- 
en drugsprobleem te werken. De 
rechter zal volgende week een von-
nis vellen. 
LDN  

Liridon S. (30) riskeert vijf maan-
den effectief en een boete van 600 
euro, omdat hij een ongedekte 
cheque van 2300 euro had uitge-
schreven. Alles draait rond een dis-
puut met een garagist uit Mechelen 
die hem, naar eigen zeggen, in de 
maling heeft genomen met een auto 
die niet was hersteld. “Ik had al een 
voorschot van 1500 euro gegeven. 
Toen ik eind april de wagen ging ha-
len, werden er nieuwe mankemen-
ten aan vastgesteld”, zegt S. “Dat is 
een andere zaak”, reageerde de rech-
ter. “Jij hebt ervoor gezorgd dat het 
geld van uw rekening was zodat de 
cheque niet kon geïnd worden en dat 
is strafbaar.” Vonnis op 9 januari. LDN

Heist-op-den-Berg

Eerste boek 
handelt over 
gesneuvelde 
soldaten uit WOI

Het nieuwe boek Heistse 
gesneuvelde soldaten in 
de Eerste Wereldoorlog 
van Kempens Karakter 

en de gemeente Heist brengt 
hulde aan 93 gesneuvelden van 
de Groote Oorlog en is meteen 
ook het eerste wapenfeit van 
de toetreding van Heist tot de 
erfgoedcel Kempens Karakter.

“Deze reeks brengt ons 
oorlogsverleden in kaart”

Het boek werd woensdagavond voorgesteld. Het is de eerste samenwerking tussen de gemeente en de 
erfgoedcel Kempens Karakter. FOTO JOREN DE WEERDT

“Heist is een bruisende gemeente 
waar cultuur in de genen zit”, begint 
burgemeester Luc Vleugels (CD&V). 
“In het verleden was er nooit gebrek 
aan initiatieven, maar ook wij heb-
ben nood aan samenwerking. Wat 
opgaat voor het erfgoed, geldt trou-
wens ook voor andere domeinen. 
Met onze toetreding tot de erfgoed-
cel Kempens Karakter werd daar 
voor het erfgoed alvast een oplos-
sing voor gevonden. Ook over toeris-
me en de bibliotheekwerking willen 
we samenzitten. Ondertussen pluk-
ken we de eerste vruchten van de  
samenwerking in de vorm van het 
boek van de hand van onze gemeen-
tearchivaris.”

Heistse gesneuvelde soldaten in 
de Eerste Wereldoorlog is het eer-
ste boek uit een reeks WO I-publi-
caties die het Kempens Karakter 
gepland heeft. “Met Het vergeten 
slagveld willen we het oorlogsver-
leden van de regio extra in de kij-
ker plaatsen”, legt Jeroen Janssens 
van Kempens Karakter uit. “De the-
ma’s die in de reeks worden aange-
haald, worden weerspiegeld in de  
titel. Niet alleen de historiek van 
veldslagen wordt beschreven, maar 

gaat gemeentearchivaris Luk Herte-
leer voort. “Maar Heist pakte toen al 
uit met een fototentoonstelling over 
de gesneuvelde Heistenaars van de 
Groote Oorlog. De term gesneuvel-
den is in deze context ruim: niet al-
leen de slachtoffers op het slagveld, 
maar ook de soldaten die op een la-
ter tijdstip overleden ten gevolge van 
hun verwondingen, of zij die stier-
ven aan een ziekte, zoals bijvoor-
beeld de Spaanse griep, werden in 
de expo opgenomen. Het traceren 
van de portretten was een tijdro-
vende klus. Sommige foto’s werden 
met respect voor de authenticiteit 
bewerkt en gefatsoeneerd. Wanneer 
er geen foto van de gesneuvelde ter 
beschikking was, werd het portret 

“Het traceren van 
de portretten van 
de gesneuvelden 
was een heel 
tijdrovende 
bezigheid.”
LUC HERTELEER
GEMEENTEARCHIVARIS, HEIST

ook de anonimiteit van de slachtof-
fers en de harde realiteit van de oor-
logsjaren krijgen een plaats.”

“Drie jaar geleden stond WO I nog 
niet zo in de belangstelling als nu”, 

vervangen door een klaproos. Ook 
al draagt het boek dezelfde titel als 
de expo en worden dezelfde portret-
ten gebruikt, toch is het resultaat  
helemaal anders.” 

Bij het openen van het boek zien 
de lezers een klaproos die nog in de 
knop zit. “Dat beeld vat het hele boek 
samen: de bloem die nog moet bloei-
en als symbool voor de 93 Heistse 
gesneuvelden die nooit in de fleur 
van hun leven geraakten”, sluit de 
gemeentearchivaris af.
KRISTOF VAN ROMPAEY

Het boek is te koop bij Standaard 
Boekhandel, Het voorwoord en het Ge-
meentearchief van Heist-op-den-Berg 

 www.kempenskarakter.be
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“Als toegewijd behandelaar van 
saaie administratie zoek ik mijn kicks 
in andere disciplines zoals hardlo-
pen, mountainbiken, niet-conven-
tionele muziek en ook het schrijven 
van korte en minder korte verhaal-
tjes”, zegt hij over zichzelf.

En dat doet hij nu met verve, door 
de uitgave van een eerste boek. Het 
geschenk van Satan is een verhaal dat 
het best kan omschreven worden als 
een absurd modern sprookje of een 
absurde ridderroman over prinsen, 

Eppegemnaar schrijft absurde ridderroman
Eppegem

Leslie Phillipot met zijn boek ‘Het geschenk van Satan’. “Ik heb het 
verhaal in 2002 voor mijn vriendin geschreven.” FOTO DIRK VERTOMMEN

prinsessen, ridders, heksen en een 
hellehond, dat zich afspeelt in het 
Frankrijk van 911.Geweld en gruwel 
worden niet geweerd.

Toen hij het schreef, dacht hij niet 
aan publicatie. “Ik schreef het in de 
zomer van 2002 tijdens mijn mid-
dagpauzes voor mijn vriendin. Het 
script bleef onaangeroerd tot ik het 
onlangs naar Boekscout.nl stuurde, 
die het wou uitbrengen. Het wordt 
verkocht via de webwinkel,  in Belgi-
sche en Nederlandse boekenwinkels 
en bij mezelf.” Het kost 17 euro voor 
156 pagina’s. De doelgroep van dit 
boek is jeugd,  jongvolwassenen en 
iedereen die van absurditeit houdt. 
“Er komt zeker een vervolg op dit 
boek”, bevestigt Phillipot. “Deze 
publicatie motiveert mij extra om 
nog andere manuscripten te her-
werken.” JD
www.choeurnoir.be/lesliephilippot

Leslie Phillipot (33) heeft 
twee passies: geschiedenis 
en grappen vertellen. Hij 
combineert die twee nu in het 
schrijven van verhalen. Zijn 
allereerste boek Het geschenk 
van Satan is een feit.

De sympathisanten van 
het sinds enkele weken 
onbewoonde lemen hoevetje 
op de Pijpelbossen in 
Booischot dienden een petitie 
in voor het behoud ervan. 
Eigenaar Walter Van Casteren 
begrijpt de commotie niet.

Gemeenschapscentrum 
Den Bussel krijgt een 
milieuvergunning voor 20 jaar 
onder voorwaarden. Zo krijgt 
Keerbergen zes maanden de 
tijd om te voldoen aan de 
eisen rond geluidsoverlast en 
mobiliteit. 

“Hoevetje 
mag van mij 
verplaatst 
worden”

Voorwaarden 
bij vergunning  
Den Bussel

“De huurovereenkomst met de 
laatste huurder werd stopgezet om-
wille van de veiligheid”, legt eige-
naar Walter Van Casteren uit. “Het 
hoevetje wordt al op verschillende 
plaatsen extra ondersteund met pa-
len en nu de huurder het pand verla-
ten heeft, werd ook het water en de 
elektriciteit afgesloten.”

Van Casteren begrijpt niet waarom 
het gebouw waarde zou hebben als 
cultureel erfgoed. “Het is gewoon 
een kempische hoeve waar voor de 
rest niets authentieks aan is. Het 
huisje is zeker niet Bokrijkwaardig”, 
legt hij uit. “Zowel ik als mijn vader 
zijn in dat huis geboren. Hij maakte 
destijds de deuren nog zelf,  maar al-
les is nu in zo’n slechte staat, dat er 
niets meer mee aan te vangen valt.”

Omdat het gebouw geklasseerd is, 
mag hij het hoevetje ook niet afbre-
ken. “Verhuren is echt niet meer mo-
gelijk, het risico is te groot.  Mocht er 
daarentegen een of andere erfgoed-
vereniging interesse tonen om de 
hoeve af te breken en op een andere 
plaats weer op te bouwen, mogen ze 
dat wat mij betreft zeker doen.” KVRO

De provincie heeft de gemeente 
voorwaarden opgelegd, toen ze een 
vergunning verleende voor het ge-
meenschapscentrum. “Zo worden er 
strengere geluidsnormen opgelegd, 
die van toepassing zijn op woonge-
bied”, zegt gedeputeerde Luc Robijns 
(Groen). De gemeente liet daartoe al 
bijkomend de buitenmuren isoleren 
met geluidsisolatie.

Maar ook over mobiliteit stelt de 
provincie zich vragen. “Volgens het 
bestuur lost de mobiliteit zich op 
door de parkings in de buurt. Maar 
we hebben dit getoetst. Wanneer er 
driehonderd tot vierhonderd bezoe-
kers naar Den Bussel afzakken, kan 
dit voor ernstige verkeershinder zor-
gen. Zeker wanneer er op hetzelfde 
moment in de kerk, de parochiezaal 
of de scholen ook activiteiten op het 
programma staan”, stelt Robijns.  

Ook de geplande tien fietsenstal-
lingen zijn onvoldoende. “We willen 
weten waar en hoeveel fietsen men 
extra kwijt kan”, vult Robijns aan.

Indien er binnen de zes maanden 
niet aan de voorwaarden is voldaan, 
is het aan de milieuinspectie om ex-
tra stappen te ondernemen. CDBR

Booischot

Keerbergen

Duffel

Gemeente  
werkt wachtlijst 
weg met aparte 
Tieneropvang

Er komt vanaf 6 januari 
een afzonderlijke 
buitenschoolse opvang 
voor kinderen van het 

vijfde en zesde leerjaar. Dat 
deze opvang met vrijwilligers 
werkt, maakt het zeer uniek. 
De opnamestop wordt zo 
grotendeels opgeheven.

Twintig vrijwilligers  
redden kinderopvang

Schepen An Verlinden, vrijwilligers Lutgarde Gettemans, Livia De Coene en Linda Leys, en directeur Saskia 
Lambrechts. FOTO PATRICK HATTORI

“Tot voor kort slaagde het Initia-
tief Buitenschoolse Opvang (IBO) in 
Duffel erin de vraag naar voor- en na-
schoolse opvang volledig te beant-
woorden. Het vergde vaak heel wat 
creativiteit op het vlak van organi-
satie, beschikbare ruimte en perso-
neelsinzet, maar alle Duffelse gezin-
nen die behoefte hadden aan buiten-
schoolse opvang, konden geholpen 
worden. Tot we eind augustus wer-
den geconfronteerd met een plot-
se en ongeziene stijging van nieu-
we aanvragen”, zegt Saskia Lam-
brechts, directeur kinderopvang bij 
de vzw Emmaüs, die het IBO in Duf-
fel uitbaat.

Drie locaties
Er volgde onmiddellijk overleg 

met het gemeentebestuur. “Binnen 
het Lokaal Overleg Kinderopvang 
zochten we naar een snelle en kwali-
tatieve oplossing. En zo is de Tiener-
opvang in het leven geroepen. Vanaf 
januari worden de kinderen van het 
vijfde en zesde leerjaar uit de IBO-
structuur gelicht en worden zij in een 
afzonderlijke structuur opgevangen. 
Zo ontlasten we het IBO én komen 
we tegemoet aan de vraag van ou-

ten voor de Tieneropvang zijn even-
eens fiscaal aftrekbaar. Om de Tie-
neropvang haalbaar en betaalbaar 
te houden, hebben we wel gekozen 
voor een systeem van gemelde op-
vang. Dat wil zeggen dat ouders mi-
nimaal een halve week op voorhand 

ders naar buitenschoolse kinderop-
vang”, stelt schepen van Gezinsbe-
leid An Verlinden (sp.a).

De Tieneropvang is een naschool-
se opvang op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Kinderen van 
het vijfde en zesde leerjaar kunnen 
er terecht van 15.45u tot 17.45u en 
worden er begeleid en opgevangen 
door vrijwilligers. Er zijn drie loca-
ties: in Duffel-Oost, in Duffel-West 
en in de Mijlstraat. De voorschoolse 
opvang, de opvang op vakantieda-
gen en de opvang voor zieke kinde-
ren blijft door het IBO gegarandeerd.

“We hanteren dezelfde tarieven 
en we garanderen dezelfde kwaliteit 
als de IBO”, zegt Verlinden. “ De kos-

de opvangavonden voor de komende 
week moeten doorgeven.”

Dat de Tieneropvang, weliswaar 
noodgedwongen om budgettaire 
redenen, met vrijwilligers werkt, is  
zeer uniek. Een zestigtal kandidaten 
reageerde op de oproep en twintig 
werden er geselecteerd. Een van hen 
is Linda Leys uit Duffel. “Ik heb me 
kandidaat gesteld, omdat ik graag 
met kinderen werk. Ik voel me daar 
goed bij, en zeker als het om kinderen 
van die leeftijd gaat.”

De gemeente Duffel subsidieert 
dit opvanginitiatief en injecteert 
zo’n 15.000 euro op jaarbasis in de 
Tieneropvang. CHRIS VAN ROMPAEY
015.30.41.11

“Ik stelde me 
kandidaat, omdat 
ik graag met 
kinderen werk.”
LINDA LEYS
VRIJWILLIGSTER, DUFFEL


