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Hans Bracquené op Open Vld-lijst
Open Vld Leuven heeft zopas
de volledige kandidatenlijst
bekend gemaakt. 

Het team van kandidaat-bur-
gemeester Rik Daems is vol-
gens de partij een mix van ta-
lentvolle vrouwen en mannen
die mee willen besturen in
Leuven met ambitie, visie en
passie. Zoals bekend is Daems
lijsttrekker van dienst, gevolgd
door Lien Degol die zich naar
eigen zeggen vooral wil toe-
leggen op singles in Leuven. 
«Een zorgzaam en betaalbaar
Leuven is mijn doel, ook voor
de vele singles in onze stad»,

klinkt het. Advocaat Edwin
Bellis, architecte Celine Styven
en zelfstandig verpleegster
Betty Michiels staan eveneens
op de lijst. Met de jongeren
Bob Vangeel, Alexandra Rou-
mans en Jasper Steyaert kiest
Open Vld Leuven ook bewust
voor jong talent op topplaat-
sen. Opvallend gegeven is dat
voormalig fractieleider Hans
Bracquené terug op de lijst
staat. «Hans is een topper met
veel ervaring», aldus lijsttrek-
ker Rik Daems. Met Luc Ponsa-
erts heeft Open Vld dan weer
een vaste waarde in huis als
lijstduwer. (BMK)
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Niels Albert en racepiloot Bert Longin mochten op vijftig
meter hoogte de ‘Sky-Bikes’ uittesten. Foto Karolien Coenen

Niels Albert en Bert
Longin wagen zich
op Sky Bikes
The Fungroup, het Limburgs at-
tractieverhuurbedrijf van Stefan
Kerkhofs, lanceerde gisteren een
nieuwe spectaculaire attractie in
Beringen: Sky-Bikes. 

De uitdaging bestaat erin om te
fietsen in de lucht op vijftig meter
hoogte. Veldrijder Niels Albert en
racepiloot Bert Longin fietsten in
een vriendschappelijke race om
ter snelst naar boven en genoten
aan de top van het prachtig uit-
zicht en de adrenalinekick. «De
eerste tien meter denk je dat het
wel meevalt, maar daarna wordt
het pas echt zot», aldus racepiloot
Bert Longin uit Leuven. Ook Niels
Albert is enthousiast. «Deze attrac-
tie is een schot in de roos. Het is iets
waar wij sporters op kicken. Maar
ik ben er zeker van dat dit ook bij
het brede publiek in de smaak zal
vallen», aldus de voormalige veld-
rijder. (BMK)
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HEVERLEE
Zolderbrand
In de Ferdinand Verbiestlaan in He-
verlee ontstond er donderdag-
nacht brand in een huis. De brand
werd veroorzaakt door een elektri-
sche boiler op de zolder. De brand-
weer kwam ter plaatse en kon het
vuur snel doven. Het vuur beperkte
zich tot de zolder en de woning
blijft bewoonbaar. De 86-jarige be-
woonster kwam er met de schrik
vanaf en ging de nacht bij familie
doorbrengen. (ADPW)

SINT-JORIS-WEERT
Werken achter de rug
in Kauwereelstraat 
en Molenstraat
De wegen- en rioleringswerken zijn
net achter de rug in de Kauwereel-
straat en in de Molenstraat in Sint-
Joris-Weert. De nutswerken begon-
nen in september 2017, de wegen-
werken in januari 2018. De werken in
de Kauwereelstraat kostten
1.816.075,42 euro, die in de Molen-
straat 366.070,23 euro. De ge-
meente participeerde in deze wer-
ken door de aanleg van een nieuw
fietspad.
«Het gescheiden rioleringsstelsel in
de Kauwereelstraat tussen de
spoorwegbrug en de Neerijsebaan
en Beekstraat werd aangesloten
wordt op de collector van de Neerij-
sebaan. Deze is aangesloten op het
zuiveringsstation RWZI Hulden-
berg. Een bijkomende vereiste was
de afkoppeling van het zuiver water
afkomstig van de gemengde riole-
ring in de Molenstraat. Hiervoor
werd een knijp-overstortconstructie
gebouwd op het kruispunt van de
Molenstraat met de Kleinstraat.
Deze werken gebeurden in combi-
natie met de aanleg van de dijk door
de Vlaamse Milieu Maatschappij»,
wist Adri Daniëls (CD&V), schepen
van Openbare Werken en Ruimtelij-
ke Ordening. (SVDL)

zal ik meerdere ALS-centra en patiënten
bezoeken. Mijn actie zal zowaar twee
Music for Life-periodes overbruggen en
dat is nog nooit eerder gebeurd. Met mijn
tocht wil ik in het bijzonder bijdragen
voor het fonds ‘A Cure for ALS’ dat het on-
derzoek naar de spierziekte financiert.»
Als geoefend fietser twijfelt niemand er
bij de ALS-liga aan dat Ignace zal slagen
in zijn uitdaging voor het goede doel. Zijn
avontuurlijke tocht gaat dwars door Eu-
ropa - de opwarmingsetappe zeg maar -
en brengt Ignace vervolgens naar Azië
waar de beproeving ten einde zal komen
in de Japanse hoofdstad Tokio, hopelijk

met tegen die tijd een aardig bedrag op
zak voor het onderzoek naar de spier-
ziekte.

Doctoraat
De 28-jarige Leuvenaar kwam in contact
met ALS via het doctoraat van zijn vriend
Steven Boeynaems die gespecialiseerd is
in de ziekte. Boeynaems is aan de slag aan
Stanford University waar hij de onderlig-
gende mechanismen van ALS bestudeert.
Wereldwijd lijden er zo’n 450.000 men-
sen aan ALS. In ons land zijn er momen-
teel zo’n duizend mensen met de ziekte.
Jaarlijks sterven er 200 personen aan ALS

en helaas komen er elk jaar evenveel pa-
tiënten bij. ALS-patiënten raken letterlijk
gevangen in hun lichaam omdat ze niet
meer kunnen bewegen, spreken of ade-
men terwijl de geestelijke en zintuiglijke
vermogens wel intact blijven. Tot op he-
den is er nog geen medicijn voor gene-
zing, maar de wetenschap blijft hard zoe-
ken naar een remedie tegen de dodelijke
spierziekte. In afwachting daarvan doet
ALS Liga België er alles aan om de laatste
levensjaren van patiënten zo kwalitatief
mogelijk te maken via het fonds MaMuze
en door onderzoek naar de ziekte te sti-
muleren en te financieren.

14 MAANDEN ONDERWEG OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR ALS-ONDERZOEK

Ignace (28) fietst 26.000 kilometer naar Japan

Nu zondag staat er iets bijzonder te ge-
beuren aan het UZ Gasthuisberg in Leu-
ven. Naast de verkoop van boterkoeken
en koffie ten voordele van het onderzoek
naar de spierziekte ALS begint Leuvenaar
Ignace Van den Broeck er aan de uitda-
ging van zijn leven. De 28-jarige man ver-
trekt met zijn fiets richting Japan om geld
in te zamelen voor de ALS-liga. Voldoende
reden voor professor Philippe Van Dam-
me en zijn medewerkers om Ignace uit te
zwaaien. Helemaal op zijn eentje wil Ig-
nace - die zijn job aan de kant schoof voor
deze uitdaging - een afstand van liefst
26.000 kilometer afleggen in 14 maanden
tijd.
«Ik wil met dit initiatief de ALS-liga steu-
nen en ik roep iedereen op om dat ook te
doen. Ik hoop met mijn fietstocht zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor het on-
derzoek naar de ziekte. Tijdens mijn reis

In het kader van Music
for Life begint Leuve-
naar Ignace Van den
Broeck (28) zondag aan
een fietstocht van
26.000 kilometer rich-
ting Azië. Eindbestem-
ming is Tokio. Ignace wil
met zijn tocht - die 14
maanden zal duren -
geld inzamelen voor de
ALS Liga.
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In het kader van Music for Life begint Ignace Van den Broeck aan een fietstocht dwars door Europa naar Azië. Foto RV

BOORTMEERBEEK
22e Herfstjogging Icarus
Joggingclub Icarus uit Boortmeer-
beek houdt op zondag 16 septem-
ber haar 22ste Herfstjogging.
Deelnemers kiezen voor een af-
stand van ongeveer 3,3 km (start
15 uur), 6,5 km of 10 km (start
15.30 uur). Start en aankomst be
aan de sporthal van Boortmeer-
beek, Sportveldweg 6. Inschrijven
kan daar de dag zelf nog aan 7
euro. De Herfstjogging van Boort-
meerbeek deel uit van de Running
Mate Cup, een regelmatigheids-
criterium bestaande uit 10 loop-
wedstrijden in Vlaams-Brabant.
De 10 km van de Herfstjogging is
de hoofdwedstrijd van de Running
Mate Cup. Info en voorinschrijven
aan 5 euro (tot 9 september):
www.joggingclubicarus.be. (SPK)


