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GEEL
Zeven extra 
ANPR-camera’s 
De stad wil zeven extra ANPR-ca-
mera’s aanschaffen en verdelen
over grondgebied Geel. Hierdoor
wil ze de politiezone Geel-Laak-
dal-Meerhout extra technische
ondersteuning geven.

ANPR-camera’s kunnen onder an-
dere ingezet worden voor het op-
sporen van criminelen. »De plaat-
sing van deze extra camera’s zal
zeker niet alle problemen oplossen,
maar we kunnen wel meewerken
aan de uitbouw van een groot net-
werk van ANPR-camera’s in Vlaan-
deren», klinkt het bij Vera Celis (N-
VA). «Vorige week nog is er op
grondgebied Geel een gestolen
voertuig tegengehouden, ook de
bestuurder stond geseind en had
nog 52 maanden gevangenisstraf
voor de boeg.» De politiezone
Geel-Meerhout-Laakdal stelt deze
locaties voor: Herentalseweg 4,
Koning Albertstraat 128, Rauwel-
koven 54, Rauwelkoven 43, Groen-
straat 6, Dr. Van de Perrestraat 315
en Molseweg 59. (BKG)

WESTERLO
Rioleringsprojecten 
in Heultje
Naast het project Sint-Anneke-
straat en Maaldonk staan er nog
twee rioleringsprojecten in Heultje
(Westerlo) op stapel.
Voor het project in de August Can-
naertsstraat en zijstraten tot aan
de fietsostrade Herentals-Aar-
schot zijn de plannen in opmaak. Ze
worden binnen enkele maanden
aan de buurt voorgesteld. Voorbij
de fietsostrade richting Wiekevorst
zijn er op termijn rioleringswerken
gepland in de August Cannaerts-
straat en in Lossing. Die werken
dienen om de waterproblemen met
de Goorloop op te lossen. De ge-
meenteraad keurde onlangs de stu-
dieopdracht voor de veiligheids-
coördinatie, de afkoppelingsdes-
kundige en het sloopopvolgings-
plan goed. (WDH)

VEERLE

Hinder tijdens
snoeien van bomen
in Veerledorp
Deze week worden de bomen
van het park Veerledorp ge-
snoeid. Deze zullen in totaal
één week duren, als het weer
het toelaat.
De snoeiwerken zullen gefa-
seerd uitgevoerd worden,
waarbij de bomenrij langs de
gewestweg en de bomen langs
de gemeenteweg worden aan-
gepakt. Bij het snoeien van de
bomen langs de gewestweg zal
de gemeente een parkeerver-
bod invoeren langs de zijde van
de kerk en de school, waarbij
het verkeer beurtelings kan
passeren langs de werfzone.
Fietsers die van Zammel ko-
men, moeten wel via de ge-
meenteweg fietsen. Tijdens de
werken langs de gemeenteweg
zal deze afgesloten worden
voor het verkeer. Voetgangers
hebben nog wel doorgang. Bei-
de fasen kunnen, afhankelijk
van de situatie, onderling wis-
selen. De rijbaan zal niet voor 9
uur ‘s morgens afgesloten wor-
den. (WDH)

BALEN/MOL

Werken op
spoorlijn Balen-
Mol midden maart
Midden maart start Infrabel
met elektrificatiewerken aan
spoorlijn 19 tussen Balen en
Mol. Om veiligheidsredenen
vinden deze werken ‘s nachts
plaats. Infrabel doet er alles
aan om mogelijke geluidshin-
der voor de buurtbewoners tot
een minimum te herleiden.
Infrabel zal op de spoorlijn tus-
sen Balen en Mol eerst funde-
ringsbuizen in de grond trillen.
Aansluitend worden er palen

geplaatst, constructies opge-
bouwd en bovenleiding afge-
rold. Begin dit jaar startten de-
zelfde werkzaamheden al op
het gedeelte tussen Balen en
Neerpelt. Als gevolg van de
werken zullen er ook enkele
treinen afgeschaft worden.
Voor je vertrek raadpleeg je
best de dienstregeling van de
NMBS. Tegen het najaar van
2020 zouden de werken afge-
rond moeten zijn. (WDH)

OLEN

Nomineer
je kandidaat 
voor Cultuurprijzen
Elke twee jaar reiken het lokaal
bestuur en de cultuurraad een
cultuurprijs uit aan een persoon
en aan een vereniging die er één
verdienen. Kandidaten of ver-
enigingen kunnen nog tot en
met 30 april worden voorge-
dragen.Nieuw is dat ook niet-
Olenaars die op cultureel vlak
iets voor Olen hebben bete-
kend, in aanmerking kunnen
komen voor de cultuurprijs
voor een individuele laureaat.
Voor de cultuurprijs voor een
vereniging kunnen enkel Olen-
se verenigingen genomineerd
worden. Inschrijven kan via de
site van de gemeente. (BKG)

MEERHOUT

Dieven breken
binnen in woning in
Boslaan
Maandag werd er bij politiezo-
ne Geel-Laakdal-Meerhout
een melding gemaakt van een
inbraak in een woning in de
Boslaan in Meerhout. De dief-
stal vond vermoedelijk plaats
tussen 13 uur en 22.30 uur. De
dieven raakten de woning bin-
nen via het keukenraam, de
buit is nog onbekend. (BKG)

NIJLEN

Met acht vriendinnen gingen we op
vrijdagavond eten in ‘t Wanneshof in
thuisdorp Nijlen. In de taverne zit om
20 uur niet veel volk. Er brandt een
haardvuur op een tv aan de muur. De-
coratief niet de beste keuze, maar ver-
der is de kleine hoeve best karakter-
vol. Over de rest van onze avond zijn
we minder enthousiast, en dat lag
niet aan het gezelschap.

ANNELIN MARIEN

De ober, die zeker niet onvriendelijk is,
komt ons de kaart geven, en drukt ons
meteen op het hart dat we maximum
vier verschillende gerechten mogen kie-
zen voor onze tafel. Aangezien er nog
maar twee of drie andere tafeltjes bezet
zijn, vinden we dit wat overdreven,
maar we doen niet moeilijk, en kiezen
voor tonijnsteak, lasagne, scampi’s met
looksaus en scampi’s met currysaus. 
Wanneer we het aperitief bestellen en
iemand van het gezelschap een rosé
pompelmoes vraagt, laat de ober weten
dat ze die enkel in de zomer hebben.
Waarom staat het dan op de kaart? Als
alternatief kiezen we voor een aperitief
van het huis, en die is best lekker. Tijdens
het aperitief komt er plots iemand uit de
keuken naar onze tafel: «Jullie hebben
vier lasagnes besteld, maar er zijn er
nog maar drie. Iemand zal dus iets an-
ders moeten bestellen.» Een paar boze
blikken aan onze tafel. We vragen of er
een ander gerecht besteld kan worden
buiten de opgelegde vier gerechten.
«Als je wat kan wachten». Een beetje
een boertig antwoord.
Gelogen heeft de kok niet, want wach-
ten zullen we. Ruim een uur later krijgen
we onze hoofdgerechten. En daarover
moeten we ook niet meteen naar huis
schrijven. Ik heb een tonijnsteak, die
mals zou moeten zijn, maar ik vind hem

wat te doorbakken. Er is een slaatje bij,
en frietjes die niet genoeg doorbakken
zijn. Twee vriendinnen hebben scampi’s,
die ook wat te hard zijn. De drie lasag-
nes zijn lekker, maar dat zijn die van de
Aldi ook. Ook de pasta carbonara (in
plaats van de lasage) is volgens mijn ta-
felgenoot een tikje flauw. 
Al onze hoop  is gericht op het dessert,
en meer bepaald de appelbeignets.
Maar de ober heeft alweer slecht
nieuws: de appelbeignets zijn op.
Ik bestel een moelleux. Die is mooi ge-
presenteerd, maar net zoals de tonijn en
de scampi’s, ook te hard, en niet lopend
zoals een moelleux zou moeten zijn.
Pluspuntje: we konden apart betalen,
maar volgende keer kiezen we eens een
ander restaurant voor onze girlsnight.
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‘T WANNESHOF

Broechemsesteenweg 42
2560 Nijlen
03/411.02.32
www.wanneshof.be

Voorgerecht: €5 - €14,5
Hoofdgerecht: €11,5 -
€25,5
Nagerecht: €4,5 - €12,5

Open van woensdag tot
vrijdag, van 11.30u tot
22u, zaterdag van 14 tot
23u en zondag van 10 tot
22 u

VRIENDEN ZAMELEN GELD IN VOOR VROUW DIE AAN ALS LIJDT

«Benefiet, als hart onder de riem voor Annita»

Annita Verheyden is de vrouw
van Jos Ceuppens, ‘moeke’ van
Tom en Kim, en ‘moemoe’ van
Jul, Fran, Rhea en Storr. Ze is
zeer gekend in Voortkapel,
waar ze jarenlang werkte als
onthaalmoeder.
Na een reeks onderzoeken in in
het UZ Leuven werd eind 2017
ALS vastgesteld bij  Annita. De
zenuwziekte tast geleidelijk
aan de spieren aan. Omdat de
vrouw dreigt in een rolstoel te
belanden, moet haar huis aan-
gepast worden. De hulpmidde-
len die ze zal nodig hebben en
de dure medicatie worden voor
een groot deel terugbetaald
door het ziekenfonds. Maar om
haar te helpen om de kosten te
dekken, houden enkele tennis-
vrienden een benefiet. «Weke-
lijks spelen we op donderdag-
namiddag een dubbeltje ten-
nis. Jos is er dan ook telkens bij.
Op dat moment is er opvang
voor Annita en voor hem is het
een welgekomen afwisseling
omdat hij de rest van de week

de zorg voor Annita op zich
neemt. Uiteraard wordt er dan
niet de hele tijd gepraat over de
ziekte van Annita, maar het is
wel daar dat we met de tennis-
vrienden beseft hebben dat we
‘iets’ wilden doen», vertelt Jef
Rens van het organisatiecomi-
té.

Veel solidariteit
«Na een goed gesprek met Jos
en de kinderen kregen we hun
fiat en zijn we meteen aan de
slag gegaan. Omdat Annita en
Jos zich jarenlang engageerden
bij onder andere TC Voortkapel,
vonden we in een mum van tijd
verschillende Kapellenaars be-
reid om ons te helpen, waar-
door we nu met 9 personen het
organisatiecomité vormen. Het
was een hele uitdaging om op
minder dan twee maanden een
benefiet op poten te zetten,
maar het gaat ons lukken. Het
is trouwens fantastisch om vast
te stellen hoeveel solidariteit er
nu heerst in Voortkapel!» Tij-

dens de benefiet kunnen men-
sen komen eten, en is er een be-
nefiet-bar. «Op het menu staan
steak, kip, stoofvlees, videe,
curryworst en kaaskroketten.
We vragen mensen om op
voorhand te reserveren. Intus-
sen zijn er al bijna 700 eters in-
geschreven», vervolgt Jef Jans-
sens. «Maar er is meer: gedu-
rende de hele dag kan men ook
terecht in de benefiet-bar die
we opstellen achter de polyva-
lente zaal. Voor of na de lunch,
of gewoon om wat bij te praten
bij een drankje, iedereen is er
welkom.»
Met de benefiet wil het organi-
satiecomité verschillende doe-
len bereiken. 
«We willen niet alleen de fami-
lie steunen, maar ook laten
zien dat veel mensen begaan
zijn met Annita, Jos en de
(klein)kinderen. Voortkapel

moet op 10 maart voor even het
warmste dorp worden. Op
vraag van Annita en de familie
zal er trouwens een aanzienlijk
deel van de opbrengst overge-
maakt worden aan de ALS-liga
voor onderzoek naar deze ziek-

te en de zoektocht naar medi-
cijnen.» De benefiet voor Anni-
ta Verheyden vindt zondag van
11 tot 20 uur plaats in de poly-
valente zaal van Voortkapel. In-
schrijven kan via www.bene-
fietannita.be.

Komende zondag organiseren familie en
vrienden een benefiet voor Annita Ver-
heyden, bij wie eind 2017 ALS werd
vastgesteld. Met de eetdag en een heuse
benefiet-bar willen ze haar niet enkel
een financieel duwtje in de rug geven,
maar vooral Annita en haar man Jos een
hart onder de riem steken. «We willen
hen laten zien hoeveel mensen met hen
begaan zijn», zegt Jef Rens van het orga-
nisatiecomité. WOUTER DEMUYNCK

WESTERLO

V.l.n.r.: Jos Peetermans, Louis Ceuppens, Mart Mariën, Kim Ceuppens, Jef Rens, 
Wim Dillen, Steven Helsen, Jef Janssens en Jef Philipsen met de flyer (zie onder). Vanderveken


