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WEMMEL
Politie vat inbreker
dankzij tip alerte
burger
In de nacht van donderdag op
vrijdag heeft de politie een inbre-
ker vlak na een woninginbraak
kunnen vatten in de Verijk in
Wemmel. De man kon gevat wor-
den dankzij een tip van een alerte
burger. De politie vraagt de inwo-
ners waakzaam te blijven.

Donderdagnacht ontving de politie
een melding van een woningin-
braak in de Verijk in Wemmel. De
interventieploegen gingen meteen
ter plaatse, en kregen tijdens hun
interventie bijstand van de naburi-
ge politiezone K-L-M (Kapelle-op-
den-Bos - Londerzeel - Meise) en
Dilbeek. «Een vriend des huizes
merkte de verdachte op in het
struikgewas en bracht ons op de
hoogte van de vluchtrichting», al-
dus de politie.
Na een intensieve zoektocht door
meerdere politieploegen, kon de
betrokkene ingerekend worden.
Vervolgens werd hij gefouilleerd.
Daarbij werden gestolen goederen
en inbrekersmateriaal gevonden.
De verdachte werd zaterdag voor-
geleid bij de onderzoeksrechter in
Brussel. Verder onderzoek zal nog
moeten uitwijzen of hij in aanmer-
king komt voor de eerdere woning-
inbraken die recent werden ge-
pleegd in de Bouchout wijk in Wem-
mel.

Waakzaam
Naar aanleiding van het incident,
verzoekt de politiezone buurtbe-
woners om extra waakzaam te
zijn. «Vanuit onze gemeenten kun-
nen dieven vlot wegrijden», zegt
politiewoordvoerder Freddy Scray-
en. «Hoe sneller ze opgemerkt wor-
den, hoe sneller ze gevat kunnen
worden.»
«De meeste misdrijven worden op-
gelost door alerte burgers. Meld
elke verdachte situatie telefonisch
via 101. Geef steeds zoveel mogelijk
details (waar, wat, wie, voertuig,
(deel van de) nummerplaat, vluch-
troute,...) mee aan de politie. U kan
het verschil maken als extra paar
ogen en oren van de politie!», klinkt
het nog bij de politie.  (SHVM)

BRUSSEL
Love Bug-parade lokt
300 VW Kevers
Zo’n 300 eigenaars van Kevers
hebben zondag in Brussel deelge-
nomen aan de twaalfde editie van
de Love Bugs Parade. Die bracht
opnieuw hulde aan de hippiebe-
weging.

De kleurrijke stoet verzamelde om
11 uur op de Esplanade van het
Brusselse Jubelpark, voor het mu-
seum Autoworld en reed via de gro-
te Brusselse boulevards tot aan het
Ter Kamerenbos. Van daaruit keer-
de de parade om 14 uur terug via de
Vorstlaan, met een omweg langs
het Africa Museum in Tervuren en
de statige Tervurenlaan.
Ook dit jaar zette Autoworld een
bepaald aspect van de Kever in de
kijker. Dit jaar kregen auto’s die op
een opvallende manier werden ge-
transformeerd de aandacht. Het
klassieke Kever-chassis is immers
een echte bron van inspiratie ge-
weest voor creatieve fans, die het
autootje zelf hebben omgetoverd
tot originele vrijetijds- en sportwa-
gens.

Formule V
Zo was er de Formule V, waar tallo-
ze doorgewinterde racepiloten ooit
hun strepen hebben verdiend, of de
dragsters of Fun Cups die elk jaar
25 uur lang over het circuit van Spa-
Francorchamps raasden. De bug-
gy’s die als kit werden verkocht om
ze op het goedkope chassis van een
oude wagen te monteren, waren
zo’n vijftig jaar geleden ook razend
populair in ons land.
Daarnaast stelt het museum Auto-
world nog heel wat andere ‘trans-
formaties’ en een 15-tal VW-busjes
tentoon. (SHVM)

De ‘Cuvée Lambikstoemper 2019’ is 
bijna uitverkocht. Foto rv

BEERSEL Bierliefhebbers opgelet! 
Cuvée Lambikstoemper 2019 bijna uitverkocht

De ‘Cuvée Lambikstoemper 2019’ is
bijna uitverkocht. Bierproeversvereni-
ging De Lambikstoempers bracht de
blend uit naar aanleiding van het twin-
tigjarig bestaan van de vereniging.
«Amper zes maanden na de voorstel-
ling is de gelimiteerde oplage groten-
deels verkocht», zegt Wanne Madalijns
van De Lambikstoempers. «Een deel
van de flessen vond al zijn weg naar
het buitenland, waaronder de Ver-
enigde Staten van Amerika. De ver-
koopprijs van 9 euro per fles vormt
blijkbaar geen probleem voor de echte
geuzeliefhebber in binnen- en buiten-
land.»
De ‘Cuvée Lambikstoemper 2019’ is
nog beperkt te koop in het Streekpro-
ductencentrum in Halle, Bierhalle De-
coninck in Anzegem en bij Etre Gour-
met in Grez-Doiceau. «In een paar ho-
recazaken van het Pajottenland staat
hij ook nog op de kaart en uiteraard
bleven er nog genoeg flessen liggen in
de ‘Lambikstoempers-kelder’, die we
met plezier zullen schenken op de ei-
gen activiteiten», laat Wanne nog
weten. (BKH)

groeide het idee om iets te doen
voor het goede doel. «Een deel
van de opbrengst gaat naar ‘A
cure for ALS’, het onderzoeks-
fonds van de ALS-liga», legt Ste-
phanie uit. «Het is een ziekte
waar Karen ook in haar omge-
ving al mee te maken kreeg en
hier in Halle moesten vrienden
en familie vrijdag nog afscheid
nemen van iemand die aan de
ziekte leed. Ik denk dat de actie
al snel een paar duizend euro’s
kan opbrengen. De hele maand
februari verkopen we de spul-
len nog. Ik heb Karen dit week-
end nog uitgenodigd, maar ze
had een heel druk weekend
voor de boeg en zal er dus niet
bij zijn. Maar ook zonder haar
aanwezigheid vinden de men-
sen hun weg naar Halle.»

Pronkstuk
Het absolute pronkstuk? Een
jasje van het merk Etro Milano.
Nieuw kost het al snel 5.000
euro. Bij Lotte Louise haal je het
exemplaar dat Karen Damen
ooit droeg in huis voor 1.250
euro. «En in goede staat», bena-
drukt Stephanie. «Je zal hier
echt geen afdankertjes vinden.
Het is een luxe tweedehands-
boetiek, maar wel eentje die de

luxe betaalbaar maakt. De
mensen vragen zich soms zelfs
af of ze geen nieuw kledingstuk
kopen. Dat is eigenlijk het beste
compliment dat ik kan krijgen.
Ik hoop intussen dat misschien
andere BV’s ook zin krijgen om
op die manier eens hun kleer-
kast uit te ruimen. Er is wel de-
gelijk een markt voor. Dat merk

ik nu al.» 
Wie graag eens shopt in de
tweedehandscollectie van Ka-
ren Damen kon dit weekend al
terecht in de winkel aan de
Klinkaert in Halle.  Op dinsdag
en woensdag is de winkel open
van 10 uur tot 20 uur en van
donderdag tot zaterdag van 10
uur tot 18.30 uur.

Van de slippers die ze droeg tij-
dens haar huwelijk op Ibiza tot
een paar schoenen die Karen
Damen aantrok op de set van
‘De Wereld van K3’ of een vest-
je dat ze backstage aanhad tij-
dens de Night of the Proms...
170 kledingstukken en acces-
soires van de zangeres worden
deze maand verkocht in de
boetiek Lotte Louise in Halle.
«Sinds vrijdag verkoop ik haar
spullen en er is al veel volk ko-
men kijken», zegt Stephanie.
«Tientallen mensen heb ik al
ontvangen. Ze komen van de
kust, Gent, Antwerpen en Has-
selt. Er zijn heel wat fans na-
tuurlijk, maar ook modelief-
hebbers vinden het leuk. Het
zijn stukken van bekende mer-
ken, maar het blijft betaalbaar.
Voor 40 euro vind je al iets in de
rekken. Dat het ooit gedragen
werd door Karen Damen
maakt het natuurlijk extra spe-

ciaal. Sommigen zijn dan ook
door het dolle heen als er eens
een zakdoek opduikt in een van
de zakken. (lacht) Ik heb wel
zelf nog wat gesorteerd want
alleen de beste stukken hang ik
in de rekken.»

Goede doel
De verkoop vindt niet zomaar
plaats. Opruimcoach Nele Colle
nam met Karen Damen haar
kleerkast onder handen en zo

Karen Damen verkoopt kleren voor goede doel

Karen Damen verkoopt haar kleren voor het goede doel.
Foto Kristof Ghyselinck

Een hele maand lang kan er gesnuisterd worden in de kleren
van Karen Damen bij Lotte Louise. Foto Mozkito

Stephanie Louise Lotte bij een van de winkelrekken vol
kleding van Karen Damen. Foto Mozkito

170 KLEDINGSTUKKEN EN ACCESSORES LIGGEN NU IN DE REKKEN VAN LOTTE LOUISE

Fans van Karen Damen reppen zich
maar beter naar boetiek Lotte Louise in
Halle. Samen met opruimcoach Nele
Colle en uitbaatster Stephanie Louise
Lotte maakte de zangeres haar kleding-
kast leeg voor het goede doel. 170 kle-
dingstukken en accessoires die Karen
ooit droeg, worden te koop aangeboden.
«De collectie lokt klanten uit heel Vlaan-
deren», glundert Stephanie.
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Tientallen mensen
heb ik al ontvangen.
Ze komen van heel
Vlaanderen!

EIGENARES BOETIEK
STEPHANIE LOUISE LOTTE


