
PELLENBERG

Dirk Scheys kaapte een vijfde
keer op rij op de plantenbeurs
de hoofdprijs weg met zijn
Hosta Cutting Edge. Uit bijna
driehonderd exposanten
kwam de plant van de plan-
tenkweker uit Pellenberg als
mooiste naar voren. Scheys
wist zijn vakbroeders te over-
treffen met een plant met
bladeren in een aparte vorm
en witte onderkant.

JORIS VANDEN BROECK

Hoewel Dirk Scheys nog maar zeven jaar ac-
tief is als plantenkweker, scheert hij al en-
kele jaren hoge toppen in de sector. De kwe-
ker uit Pellenberg nam afgelopen weekend
naar jaarlijkse gewoonte deel aan de plan-
tenbeurs op het Domaine De Courson. De
beurs die daar elk jaar gehouden wordt is
een treffen van vakmensen en de grootste
van het Europese vasteland. De 284 expo-
santen stelden elk een plant voor die volgens
hen meer bekendheid en erkenning ver-
dient. Dirk Scheys stelde zijn Hosta Cutting
Edge voor. «Een plant die zijn naam niet ge-
stolen heeft», zegt hij. «De Cutting Edge, die
tot de familie van hosta-planten behoort,
heeft messcherpe bladeren.» De plant bleek
niet alleen door zijn scherpte in het oog te
springen. De afwijkende vorm van de blade-
ren en hun witte onderkant vielen duidelijk
in de smaak van de jury: Scheys kaapte met
zijn plant de Mérite weg. «Een beetje onver-
wacht», geeft hij toe. «De voorbije vier jaar

Dirk Scheys won voor de vijfde keer op rij de plantenbeurs. Foto Vertommen

LEUVEN

Inbreker
geïdentificeerd op
camerabeelden
De Leuvense politierecherche
heeft drie inbraken in een stu-
dentenpand op de Kapucij-
nenvoer in Leuven opgehel-
derd. Een inbreker drong be-
gin maart drie studentenko-
ten binnen op de Kapucijnen-
voer in Leuven. De dader ging
aan de haal met enkele porte-
feuilles, bankkaarten en een
gsm. Met een gestolen bank-
kaart probeerde de inbreker
nadien geld af te halen in een
bankkantoor. Daar werd de
man gefilmd door een bewa-
kingscamera. De 29-jarige
Daan K. uit Leuven werd ge-
ïdentificeerd en opgepakt
voor ondervraging. De twinti-
ger gaf de diefstallen toe. Bij
een huiszoeking in het appar-
tement van de twintiger wer-
den nog twee gsm’s aangetrof-
fen die afkomstig waren van
een diefstal in een apparte-
ment op de R. Vandervaeren-
laan. De verdachte, een geïn-
terneerde die vrij is op proef,
werd opnieuw opgesloten in
de Leuvense hulpgevangenis. 

(KDL)

Twee gewonden 
bij botsing
Op het Martelarenplein in
Leuven gebeurde dinsdag-
morgen rond 7.45 uur een bot-
sing tussen een fietser en een
bromfietser. De 19-jarige fiet-
ser Jasper D. uit Kessel-Lo wou
met zijn fiets over de Diestse-
vest doorsteken in de richting
van de Vuurkruisenlaan.
Bromfietser Kristof T. (21) uit
Tienen kwam op datzelfde
ogenblik uit de richting van de
Bongenotenlaan en reed naar
de Diestsevest. Hij zag de fiet-
ser het plein oversteken, maar
stopte niet omdat hij meende
dat deze rond het ronde punt
ging rijden. De twee jonge-
mannen kwamen ten val. Jas-
per D. liep verwondingen op
aan het hoofd en aan de enkel.
Hij werd overgebracht naar
het UZ Gasthuisberg. Brom-
fietser Kristof T. raakte ge-
wond aan de rechtervoet,
maar moest niet naar het zie-
kenhuis. (KDL)

Twee jaar celstraf
voor koperdieven 
Een bende van een Bulgaar,
twee Kosovaren en een Alba-
nees hebben twee jaar cel ge-
kregen voor koperdiefstal.
Kopstukken Isufi S. (32) en
Agim H. (29) werden op 5
maart 2007 samen met Sider
C. (43) aan het station van Leu-
ven betrapt met valse papie-
ren en een ijzerzaag, klaar om
enkele spoorkabels door te za-
gen. Verder onderzoek bracht
diefstallen aan het licht in an-
dere stations en bij de firma
Taveirne in Leuven tussen 11
en 18 november 2006. In totaal
werd minstens 4,238 kilome-
ter aan kabels gestolen voor
zeker 35.646 euro. De buit
werd afgestript in een steen-
groeve in het Waalse Tennevil-
le, waar de vierde beklaagde
Musah L. werd aangetroffen.
Een deel van de draad werd
ondergebracht in de Brusselse
garage van Agim H.'s vrouw. Zij
krijgt opschorting van straf.
Haar man geniet voor de helft
uitstel op zijn celstraf, net als
zijn metgezellen aan het stati-
on van Leuven. 
De vier dieven moeten in to-
taal ook 5.500 euro boete en
36.425,45 euro aan de NMBS
betalen. (MVH)

BOORTMEERBEEK

Motorrijder
aangereden 
Ter hoogte van de camping op
de Molenheidebaan in Boort-
meerbeek is maandag rond
17.30 uur een motorrijder aan-
gerden. Het slachtoffer werd
overgebracht naar het Sint-
Maartenziekenhuis in Meche-
len. De motard raakte lichtge-
wond. De motorfiets werd ge-
takeld. De brandweer kwam
ter plaatse om de straat te rei-
nigen. (KDL)

was ik al in de prijzen gevallen. Hoewel je al-
tijd vol goede moed deelneemt aan zo’n
wedstrijd, had ik niet verwacht dat ik een
vijfde keer zou winnen.» 

Onderwijs
Scheys startte zijn plantenkwekerij Hostas
& Zo slechts zeven jaar geleden. «Ik ben ei-
genlijk eerder toevallig in de plantenkwe-

kerij gerold», vertelt hij. «Vroeger was ik ac-
tief in het onderwijs, maar wou dat niet de
rest van mijn leven doen. In dezelfde perio-
de kocht mijn broer een stuk grond om een
carwash te beginnen. Op die bouwgrond
stond een serre waar hij niets mee kon aan-
vangen. Toen ook nog een hostaverzame-
laar zijn collectie de deur uit deed, vielen
alle puzzelstukken op hun plaats.»

Zeven jaar later heeft Scheys nog geen
spijt van zijn carrièrewending. «Als je tus-
sen collega’s uit Zwitserland, Groot-Brit-
tanië en Italië staat en jij mag met de on-
derscheiding naar huis, is dat een fijne be-
kroning.» 
Scheys stelt zijn Hosta Cutting Edge op 20
en 21 juni trots voor aan het publiek tij-
dens de opendeur in zijn kwekerij. 

Hostaplant opnieuw in de prijzen

De oprijlaan naar kasteel De Be-
auffort, één van de toeristische
troeven van Linden, werd opge-
frist. «Hoog tijd», aldus Erwin Du-
non van Regionaal Landschap
Noord-Hageland, dat instaat
voor het onderhoud van de weg.
«De weg lag er erbarmelijk bij»,
geeft Dunon toe. «De putten na-
men elke uitstraling, zoals je bij
een dergelijke oprijlaan ver-
wacht, weg.» Op een recordtijd
werd de weg in het nieuw gesto-

ken. «De werkzaamheden heb-
ben één dag in beslag genomen»,
zegt Dunon. «We zijn met vier
tractoren aan de slag gegaan en
hebben daarbij geprobeerd eco-
logisch te werk gegaan.» Zo werd
het materiaal dat aanwezig was
gerecupereerd voor de heraanleg
van de 1.200 meter lange weg. De
kosten van de werkzaamheden
worden verdeeld tussen de ei-
genaar van het kasteel en de
Vlaamse overheid. (JVBH) 

LINDEN

Oprijlaan kasteel vernieuwd

LEUVEN

Laptop en geld
gestolen bij inbraak
Bij een inbraak op het Jeugdplein
zijn dieven aan de haal gegaan
met een draagbare computer en
een som geld. 
Volgens het slachtoffer waren de
daders het huis vermoedelijk in
de loop van de nacht binnenge-
raakt langs de achterzijde van het
gebouw. (KDL)

Erwin Dunon op de oprijlaan van het kasteel in Linden. Foto VPL

LEUVEN

Een 45-jarige Pool is dinsdag-
voormiddag in een warenhuis op
de Bondgenotenlaan betrapt op
winkeldiefstal. 
De detective had gezien hoe de
man een fles sterke drank in de
zak van zijn jas wegstopte. De
winkeldief probeerde de winkel
buiten te wandelen zonder te be-

talen. Eens voorbij de kassa werd
de man tegengehouden. Bij een
fouillering werden geen andere
gestolen voorwerpen aangetrof-
fen. De man zonder vaste verblijf-
plaats werd meegenomen naar
het politiecommissariaat waar
hij met behulp van een tolk werd
ondervraagd. (KDL)

Detective betrapt winkeldief 
HAACHT

De fietspromotiecampagne
'Met belgerinkel naar de winkel'
van de Bond Beter Leefmilieu
loopt nog tot en met zaterdag 20
juni. Dit jaar nemen er dertig
handelaars uit groot-Haacht
deel. Bedoeling is dat tijdens de
vijf campagneweken, maar ook

daarna, meer inwoners met de
fiets naar de handelaar zullen
gaan en zo de globale CO2-uit-
stoot doen dalen. Deelnemers
maken kans op mooie prijzen.
De deelnemende handelaars
zijn te herkennen aan de cam-
pagneaffiche. (SPK)

'Met Belgerinkel naar de winkel'
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Bekkevoort 

Wist je dat het natuurreservaat
Papenbroek in Bekkevoort 10 ha groot is?

ERIC
VAN ROMPUY

DOORZETTEN
ook in moeilijke tijden

3e PLAATS VLAAMS PARLEMENT

Stem ook voor PETER VAN ROMPUY- 2e opvolger

HERENT

Betrapte inbrekers
vluchten weg
In de Leuvenstraat in Veltem-Bei-
sem (Herent) zijn maandagna-
middag rond 13.30 uur twee in-
brekers op heterdaad betrapt. De
zoon van de bewoners zag bij
thuiskomst een man wegstappen
van de oprit. De man stapte in de
blauwe VW bestelwagen van een
kompaan. De verdachten reden
weg en werden niet meer aange-
troffen. De politie vond aan het
geviseerde huis in de Leuven-
straat wel een achtergelaten koe-
voet terug. (KDL)

KEERBERGEN

Jeugdhuis Turlevis werd we-
derom gesloten wegens over-
last. Het is niet de eerste keer
dat het jeugdhuis de deuren
moet sluiten. Volgens burge-
meester Schevenels blijft
Turlevis voor onbepaalde tijd
toe. De bestuursleden denken
voor minstens drie maanden. 

SVEN PONSAERTS

Jeugdhuis Turlevis op het Gemeenteplein
van Keerbergen is al sinds de oprichting in
oktober 2004 een zorgenkind. In het verle-
den verschenen er geregeld berichten over
nachtlawaai,vechtpartijen, vandalisme en
druggebruik. Enkele recente incidenten
deden burgemeester Ann Schevenels
(Open Vld) drastisch ingrijpen. «We had-
den met de nieuwe voorzitter al een ge-
sprek over klachten over zwerfvuil aan het
jeugdhuis. We spraken af dat de leden van
Turlevis zouden instaan voor het netjes
achterlaten van het Gemeenteplein na slui-
tingstijd. Vorige week lag er echter niet al-
leen weer glas voor het jeugdhuis, ook en-
kele fietsen bengelden van het balkon. In
overleg met de vier bestuursleden en de po-
litie werd beslist het jeugdhuis voor onbe-
paalde tijd te sluiten. Het is duidelijk dat de
bestuursleden de boel niet onder controle
hebben», aldus Schevenels. De burgemees-
ter vraagt het bestuur om weer een activi-
teitenprogramma samen te stellen. «De ge-
meentelijke jeugdconsulente kan hierbij
helpen, maar het initiatief moet van hen
komen. Tot zolang, en dat al zeker tot de zo-

LEUVEN

Drie Chinezen hebben tot twee
jaar cel gekregen omdat ze zo'n
70 landgenoten als 'studenten'
ons land binnenmokkelden, en
illegaal afval uitvoerden. Bin Z.
(38) krijgt de zwaarste straf. Hij
kreeg twee jaar, waarvan zes
maanden met uitstel. Zijn
vrouw Chunuyan B. (31) en hun
kompaan Shigang Y. (37) komen
er respctievelijk met één jaar
voorwaardelijk en zes maanden
effectieve celstraf vanaf. 

De drie smokkelden tussen 2002
en 2007 in totaal 70 Chinezen het
land binnen. 
Zij maakten hen onder andere
wijs dat ze onder een studenten-
statuut in ons land aan de slag
konden gaan, en dat ze genees-
kunde konden studeren zonder

daarvoor examens te moeten af-
leggen. De slachtoffers van deze
praktijken betaalden tussen de
2.000 tot 10.000 euro, onder
meer aan twee bemiddelings-
kantoren in hun vaderland. Om-
dat ze bij ons geen legaal statuut
hadden, gingen sommigen in het
zwart werken, anderen trokken
op dievenpad.

Afvalsmokkel
De drie beklaagden stonden
daarnaast ook terecht voor de in-
en uitvoer van plastic- en papier-
afval van en naar China, zonder
daarvoor een geldig handelsre-
gister in het bezit te hebben. In
totaal streken de daders maar
liefst 525.847,28 euro op. Daar-
van moeten ze nu 230.000 euro
terugbetalen. (MVH)  

KORTENBERG

Bromfietser
gewond
Op de Leuvensesteenweg
botsten zondagavond rond
19.30 uur een bromfietser en
een voetganger. De hulpdien-
sten stuurden een ziekenwa-
gen ter plaatse. (KDL)

Inbrekers actief op
Leuvensesteenweg
Dieven zijn zondagavond laat
een woning op de Leuvense-
steenweg in Kortenberg bin-
nengedrongen. 
De daders forceerden een
raam van de badkamer en
doorzochten enkele kamers.
De daders lieten enkele klaar-
gelegde spullen achter. Het
exacte nadeel is niet bekend.

(KDL)

LEUVEN

Winkeldieven
kunnen ontkomen
In de Colruyt op de Tiense-
steenweg zijn maandag enkele
winkeldieven betrapt. De ver-
dachten slaagden erin om te
ontkomen. Een zoekactie van
de politie leverde niets op. 

(KDL)

Sigarettendief op
heterdaad betrapt
De 25-jarige Nouh A. uit Brus-
sel is maandagavond in de Col-
ruyt in de Lombaardenstraat
betrapt bij het stelen van siga-
retten. 
De winkeldetective merkte de
verdachte op toen deze twee
fardes sigaretten uit het rek
nam en deze achteraan in de
winkel in zijn broek en jas ver-
stopte. Vervolgens passeerde
hij langs de kassa waar hij en-
kele goederen betaalde. De si-
garetten werden niet afgere-
kend. De politie nam de win-
keldief mee voor ondervra-
ging. Al snel bleek Nouh A. he-
lemaal geen onbekende te zijn
voor de politie. 
Hij was eerder al eens betrapt
op winkeldiefstal in de Colruyt
in het centrum van Leuven. De
lokale recherche was overi-
gens nog naar de man op zoek
in het kader van een ander on-
derzoek. Ook over die eerdere
feiten werd hij grondig ver-
hoord. (KDL)

LEUVEN/HAACHT

Tieners stelen
tabak
In de Super GB op de Tervuur-
sevest zijn maandagmiddag
twee stelende tieners betrapt.
Een winkeldetective zag hoe
de 15- en de 17-jarige, beiden
uit Haacht, elk een pot tabak in
hun rugzak hadden verstopt.
De jongen betaalden enkele
kleinigheden en probeerden
vervolgens de winkel te verla-
ten. De winkeldetective greep
de jongeren bij de kraag. De
politie contacteerde de ouders
van de twee jongens. Die ver-
klaarden dat ze de winkel wa-
ren binnengaan om tabak te
kopen, maar dat in de zaak en-
kel tabak in potten te koop
was. Dat is duurder dan tabak
in pakjes. Omdat de twee niet
voldoende geld bij zich had-
den, besloten ze de potten dan
maar te stelen. (KDL)

LEUVEN

Computerspelindustrie 
krijgt steun van minister

EVERBERG

Gemeenteraadslid 
Marcella Quintens
begraven
In de Sint-Martinuskerk in Everberg
(Kortenberg) vond maandag de uit-
vaart plaats van Kortenbergs ge-
meenteraadslid Marcella Quintens-
De Smedt.  De CD&V-politica verloor
vorige week woensdag een jarenlan-
ge strijd tegen de genadeloze spier-
ziekte ALS. 

De voormalige medisch adviseur van
de CM werd net geen 66. Ze laat een
man en vier kinderen na. 
Burgemeester en partijgenoot Chris
Taes bracht tijdens de uitvaartplech-
tigheid namens de gemeenteraad een
kort in memoriam. Taes prees Marcel-
la’s buitengewoon engagement en
haar uitzonderlijke moed om, on-
danks de toenemende fysieke beperkingen, toch nog elke maand naar
de fractievergaderingen, de commissies en de gemeenteraden te ko-
men. «Niets kon haar volwaardige deelname aan de besluitvorming in
onze groep en in de gemeenteraad verhinderen», sprak de burge-
meester. «Lang voor Marcella kon vermoeden dat ze door ALS zou
worden getroffen, zette ze zich met al haar krachten in om mensen te
ondersteunen die de zorg voor zieke familieleden op zich wensen te
nemen. Als onze gemeente vandaag over een mantelzorgpremie be-
schikt, dan is dat de verdienste van gemeenteraadslid Marcella Quin-
tens-De Smedt.» 
Marcella Quintens-De Smedt werd begraven op de begraafplaats van
Everberg. (SPK)

mervakantie, blijft het jeugdhuis dicht.»

Eenzijdige beslissing
Steven Decoster, tot begin dit jaar voorzit-
ter van Turlevis en voorzitter van de
Vlaams-Brabantse stuurgroep van de vzw
Vlaamse jeugdhuizen, is het niet eens met
die beslissing. «Twee incidenten in drie
maanden tijd doen de burgemeester een-

zijdig beslissen om tot 1 september te slui-
ten», beweert hij. «Zoiets betekent het ein-
de van het jeugdhuis omdat de vrijwilligers
afhaken. De maandelijkse kosten blijven
bovendien, terwijl het jeugdhuis nu al in
slechte papieren zit. Bovendien gebeurden
de problemen telkens ná sluitingstijd. Hier-
voor is het bestuur niet aansprakelijk.» Be-
stuurslid Ivo Ceulemans wijdt het pro-

bleem aan hangjongeren die geregeld op
het plein afspreken. «Dat we het hier niet
onder controle hebben, is compleet ver-
zonnen. We hadden net het hele jeugd-
huis in een nieuw, fris kleedje gestoken.
Het heeft er nog nooit zo proper uitgezien
als nu. Wat we nu gaan doen? Na de zo-
mervakantie opnieuw beginnen. Maar
laat ons hopen dat het eerder kan.» 

Jeugdhuis gesloten wegens overlast

LEUVEN

INFRABEL WIJST OP GEVAREN SPOOROVERWEG
Infrabel, de beheerder van het
spoorwegnet, wil dat kinderen
meer aandacht schenken aan
veiligheid. Een ophefmakende
campagne moest onlangs waar-
schuwen voor de risico’s bij het
oversteken van treinsporen. Zes-
dejaars van de lagere school van
het Sint-Pieterscollege kregen in
aanwezigheid van minister van
Onderwijs Frank Vandenbrouc-
ke te horen hoe ze zich moeten
gedragen aan overwegen en sta-
tions. «We willen zeker niet met
een opgestoken vingertje kinde-
ren de les spellen», zegt Bram De
Saedeleer van Infrabel. «We wil-
len hen spelenderwijs op de ge-
varen van de trein wijzen», aldus
De Saedeleer. (JVBH)

Chinezen smokkelden 'studenten' binnen

Minister Frank Vandenbroucke leerde ook wat bij. Foto VPL

Sam Ryckem, bestuurslid van Turlevis, hoopt na de zomer de deuren opnieuw te openen. Foto VPL

Marcella Quintens-De
Smedt. Repro VPL

LEUVEN

Nummerplaten
gestolen
Dieven gingen aan de haal met
de nummerplaten van een wa-
gen die geparkeerd stond op de
parking van garage Lacom op de
Ambachtenlaan in Heverlee. De
daders klommen over de omhei-
ning van de garage om de  platen
te kunnen verwijderen. (KDL)

BR

19
woensdag 20 en donderdag 21 mei 2009

ACADEMIE VERBIST
WERELDKAMPIOEN INTERSCHOLEN

Wil je echt kapper worden?
Raadpleeg onze website of vraag onze folder

www.academie-verbist.be
info@academie-verbist.be

Italiëlei 209 te
Antwerpen

tel.03 232 47 32

Verkiezingen: 7 juni 2009

Adverteer op de eerste rij en bereik 
245.600 lezers in de provincie Brabant

Meer info:
Véronique Van Huffel, (0475)27 49 94
Sophie Maetens, (0475)81 80 70
Jean-Paul Lanckman, (02)454 22 32

De Hoorn, het beschermde brou-
wershuis aan de Vaartkom, biedt
weldra onderdak aan creatieve
jonge starters. Om een zoge-
naamde Gaming Incubator uit te
bouwen, krijgt De Hoorn een
subsidie van 250.000 euro van
Vlaams minister van Economie
Patricia Ceysens (Open Vld). 

«Het project zal onderdak bieden
aan verschillende functies», ver-
duidelijkt Ceysens de keuze voor
De Hoorn. «Er wordt gezorgd voor
voldoende ruimte voor kunste-
naars en tentoonstellingen. Maar
ook voor congres- en seminarie-
faciliteiten hebben we plaats
voorzien.» Een niet onbelangrijk
deel is echter gereserveerd voor
de ontwikkeling van computer-
spelletjes. 
«Het is de bedoeling voor door-
stroming te zorgen en jonge star-

ters een opstap te geven», vertelt
Ceysens. «Zo wordt in het creatief
bedrijvencentrum duizend vier-
kante meter voorbehouden voor
de Gaming Incubator, waar star-
tende bedrijven uit de computer-
spelindustrie aan de slag kun-
nen.» 
Het hele project, dat zich wil ont-
poppen als een creatief bedrij-
vencentrum, werd niet zomaar
gekozen uit de inzendingen. «Er
waren verschillende kandidaten
in de running voor een subsidie»,
zegt Ceysens. 
«De Gaming Incubator viel op
omwille van zijn creativiteit en
haalbaarheid, twee eigenschap-
pen die de jury op prijs wist te
stellen.» Ook de samenwerking
met partners zoals de KULeuven,
Groep T en andere informatica-
bedrijven kon rekenen op minis-
terieel lof. (JVBH)
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