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MECHELEN
Man (40) slaat tiener:
«Hij noemde me
flodder»
Een veertigjarige man uit Oostende
moest het maandag komen uitleg-
gen op de rechtbank waarom hij
een elfjarig jongetje had geslagen.
Zijn raadsvrouw en die van zijn ou-
ders vroegen in totaal een schade-
vergoeding van ongeveer 2.300
euro
Het jongetje was op het moment
van de feiten met een voetbal aan
het spelen op een graspleintje voor
zijn woning. Beklaagde, de veertig-
jarige Mohammed F. uit Oostende,
kwam er langs en na een discussie
over de voetbal, ging F. volledig
door het lint. «Hij schold me uit voor
flodder en sprak slecht over mijn
moeder», vertelde hij tegen de
rechter. «Hierop ben ik kwaad ge-
worden en heb ik hem geslagen.»
Het jongetje werd volgens zijn
raadsvrouw geslagen op de linker-
slaap. Volgens haar had de tiener
het er nog steeds moeilijk mee.
«Zorgeloos spelen op het gras-
pleintje zit er niet meer in. Hij heeft
angst», zei de advocate. Het parket
oordeelde dat de feiten voldoende
bewezen waren maar vroeg enkel
een eenvoudige schuldigverkla-
ring. «De feiten dateren inmiddels
van vijf jaar geleden», besloot het
openbaar ministerie. De verdedi-
ging kon zich daarin vinden. Vol-
gens hen was het een eenmalig en
jammerlijke incident. Uitspraak in
de zaak volgt binnen de maand.
(TVDZM)

PUTTE/MECHELEN
Parket eist 12
maanden voor
hardleerse
drugsdealer
Een 27-jarige man uit Mechelen
moest zich voor de rechter verant-
woorden voor het verkopen van
cannabis. In anderhalf jaar tijd ver-
kocht hij 10,5 kilogram cannabis en
verdiende hij naar verluidt zo’n
100.000 euro.
De jongeman liep eind augustus
2018 tegen de lamp bij een politie-
controle langs de Mechelbaan in
Putte. Eerst probeerde hij nog te
vluchten maar uiteindelijk kon de
politie van Bodukap hem enkele
meters verder klemrijden en inreke-
nen.
«In het voertuig werden verschil-
lende zakjes met cannabis aange-
troffen alsook een geldsom van
4.450 euro», zei openbaar aan-
klaagster Lieselotte Claessens. «Bij
een huiszoeking werd er naast een
geldsom van zo’n 3.000 euro ook
nog anderhalve kilogram cannabis
gevonden.»
Verder onderzoek bracht aan het
licht dat de politie tijdens de con-
trole op een hardleerse drugsdealer
was gestoten. Niet enkel kreeg de
27-jarige eerder al twee opschor-
tingen voor gelijkaardige feiten,
enkele afnemers verklaarden dat
de twintiger ruim anderhalf jaar
lang cannabis en xtc had verkocht.
Het parket vorderde een celstraf
van twaalf maanden en een geld-
boete van 1.000 euro gekoppeld
aan probatie-uitstel maar kon zich
ook vinden in een speciaal opvol-
gingstraject.
Vonnis op 5 december.  (TVDZM)

MECHELEN
Politie flitst 28
autobestuurders
De lokale politiezone Mechelen-
Willebroek heeft een snelheidscon-
trole gehouden in de Kadodder-
straat. Er werden 28 autobestuur-
ders geflitst. In totaal werden 169
chauffeurs gecontroleerd. Alle
snelheidsovertreders krijgen bin-
nenkort een proces-verbaal in de
brievenbus.  (TVDZM)

MECHELEN
Bestuurder vlucht na ongeval
In de Galgestraat in Mechelen
heeft een autobestuurder vlucht-
misdrijf gepleegd na een verkeers-
ongeval. Daarbij raakte een jonge
vrouw lichtgewond. Het ging om
een 21-jarige. (TVDZM)

De Warmste Kom, zo heet de ac-
tie die de ‘kleivriendinnen’ van
actrice Nora Tilley organiseren
voor de ALS Liga. «Nora ontdekte
vorig jaar dat ze ALS heeft. Wij
wilden geld inzamelen voor het
onderzoek naar die ongeneeslij-
ke spierziekte, maar het kleine
project werd plots groot. Kera-
misten uit binnen- en buiten-
land schonken ons al meer dan
1.500 kommen», zegt Bie Van
Gucht van keramiekatelier Bam-
boo.

«Nora was cursiste in mijn atelier,
we hebben haar zoektocht naar

de oorzaak van haar lichamelijke
klachten van dichtbij meege-
maakt. Sinds Nora weet dat ze ALS
heeft, proberen haar ‘kleivrien-
dinnen’ haar zo goed mogelijk te
steunen. Maar omdat er nog te
weinig onderzoek wordt gedaan
naar die vreselijke en ongenees-
lijke ziekte, wilden we ook op een
andere manier ons steentje bij-
dragen. Zo is het idee gegroeid om
te doen wat we het liefste doen:
kommen draaien», zegt Bie.
«We lanceerden een oproep om
deel te nemen aan ‘De Warmste
Kom’, en metéén sprongen kera-
misten uit alle uithoeken van
Vlaanderen mee op de kar. We
krijgen zelfs reacties uit Neder-

land en Frankrijk. We hadden ge-
hoopt op 500 kommen, maar mo-
gen ondertussen al meer dan
1.500 stuks verwachten en het
aantal blijft stijgen. Zelfs keramis-
ten die ik niet ken, schenken
spontaan 50 zelfgemaakte exem-
plaren.»

20 euro
Een kom wordt verkocht voor de
vaste prijs van 20 euro. De eerste
verkoop van ‘De Warmste Kom’
vindt plaats op vrijdag 30 novem-
ber van 17 tot 21 uur en op zater-
dag 1 en zondag 2 december tel-
kens van 11 tot 17 uur in de Laza-
ruskapel, Lazarusstraat 1 in
Rumst. (EDT)

RUMST

Keramiste Bie Van Gucht uit Rumst organiseert
‘De Warmste Kom’ voor de ALS Liga. Foto Legreve

Keramisten maken meer dan 1.500 ‘Warmste Kommen’ voor ALS Liga

MECHELEN
Vrouw staat terecht
voor informaticafraude
Een vrouw uit Mechelen riskeert een celstraf van een
jaar met uitstel. De vrouw stond terecht voor infor-
maticafraude. Ze stelde haar bankrekening ter be-
schikking aan een grotere phishingbende.

«Geef me alsjeblief geen celstraf», zei de vrouw als
snikkend tegen rechter Suzy Vanhoonacker.  «Ik had
schulden en was hoogzwanger. Ik heb er niet bij na-
gedacht.» De feiten kwamen aan het licht in 2017. Toen
werd er na een online phishingbericht getracht om
bijna zo’n 90.000 euro te stelen. Phishing is een vorm
van internetfraude waarbij slachtoffers worden op-
gelicht via valse websites. De bank hield de transactie
tegen en kwam na onderzoek uit bij de Mechelse
vrouw.
Volgens het parket had de bende haar gecontacteerd
via Instagram en beloofde de bende een som geld als
ze haar bankrekening mochten gebruiken. De vrouw
aarzelde niet. «Al heb ik nooit verwacht dat ze er iets
crimineels mee gingen doen», verklaarde ze. Het
slachtoffer raakte bij de phishing net geen 200 euro
kwijt. Die kwam hij gisteren terug eisen. «Ik zal de
schade vergoeden maar ik wil echt niet naar de ge-
vangenis», besloot de vrouw die zich excuseerde aan
het slachtoffer. De grotere bende kon nog niet worden
geïdentificeerd. Vonnis op 12 december.  (TVDZM)

Radio Apollo heeft met de voor-
malige refter van de oude meis-
jesschool in Wiekevorst een nieu-
we locatie op het oog. De radio-
zender heeft momenteel een
thuisbasis op privédomein langs
de Witte Gracht, maar wil op ter-
mijn verhuizen.

«Onze studio staat nu in de tuin
bij moemoe Apollo, een dame van
97 jaar. Al sinds 1982 mogen we
op haar eigendom radio maken.
We hebben een goede verstand-
houding met de familie, maar het
is onduidelijk wat er gaat gebeu-
ren wanneer zij komt te overlij-

den. Bovendien willen we onze
werking verder ontwikkelen en
hebben we meer ruimte nodig.
Uitbreiden is op onze huidige lo-
catie niet mogelijk. Vandaar dat
we nu al een tijd naar een nieuwe
locatie aan het zoeken zijn», legt
Benny Deckers van Radio Apollo
uit.
Jeugdhuis Kwinten en de voor-
malige uitleenpost van de biblio-
theek passeerden de revue als
mogelijke bestemmingen. Uit-
eindelijk blijkt een pand in de
Sint-Jozefstraat de meest haalba-
re oplossing te zijn. «Het gaat om
de jeugdrefter van de oude meis-
jesschool, die momenteel geen
functie heeft. We zouden ook één
van de vier lokalen van de mu-
ziekacademie, die ook aan de
oude school zit, kunnen krijgen.
Dat lokaal willen we dan gebrui-
ken als stockruimte. Uiteraard
moeten er eerst nog aanpassin-
gen gebeuren en we wachten nog
op het verslag van de brandveilig-
heid. Het is dus nog niet honderd
procent zeker dat dit onze nieu-
we bestemming wordt.» (AVH)

WIEKEVORST

Benny Deckers aan de oude meisjesschool. De locatie die de
zender op het oog heeft, is het houten gebouw achter de school.

Foto Marc Aerts

Radio Apollo wil naar refter van oude meisjesschool

VZW DE VLINDER ZIET STEK IN CENTRUM BEDREIGD

Nog meer protest tegen jachthaven

Net voor de verkiezingen lan-
ceerde N-VA Willebroek het
idee om het handelscentrum
nieuw leven in te blazen met de
aanleg van een jachthaven.
Rondom komen nieuwe wo-
ningen, winkels en horecaza-
ken. Voor dit plan zouden in de
zone tussen de Kloosterstraat
en Nonnenvijverstraat heel
wat huizen moeten verdwij-
nen. Een groep buurtbewoners
startte daarom een petitie,
daar sluit nu ook de vzw De
Vlinder zich bij aan.
«Onze vereniging steunt men-
sen die het moeilijk hebben
door armoede, ziekte, beper-
kingen of tegenslagen. We
brengen hen samen en probe-
ren hen zo goed mogelijk te
steunen. Ons lokaal bevindt
zich in de Kloosterstraat, pal in
het midden van de geplande
jachthaven. Dit is de plaats
waar we met velen zoveel ge-

zellige momenten beleven, zo
vaak verzamelen om het goede
doel te steunen», zegt Rumes.
«De gemeente Willebroek aar-
zelt niet om inwoners door te
sturen naar onze vzw omdat ze
zelf niet kan voldoen aan de
noden van deze mensen. Maar
tegelijk aarzelt het bestuur ook
niet om met bulldozers de plek
te bedreigen waar we samen
werken aan een beter Wille-
broek.»
«Wij kunnen niet rekenen op
gemeentelijke steun, betalen
bij het huren van gemeentelij-

WILLEBROEK

Het bestuur zou beter
de strijd tegen de
armoede opvoeren

KENNETH RUMES

Een toekomstbeeld van de jachthaven. Foto Els Dalemans

Kenneth Rumes van vzw De Vlinder bij de huizen die ontei-
gend zouden worden voor het jachthavenproject. Foto Legreve

Vzw De Vlinder uit Willebroek protes-
teert tegen de plannen van N-VA om een
jachthaven te creëren in het centrum
van de Kanaalgemeente. «Ook onze
thuis zou moeten verdwijnen voor dit
dure en onrealistische plan. Men zou be-
ter de strijd tegen de armoede opvoeren
in plaats van luxeprojecten te realise-
ren», zegt Kenneth Rumes. Eerder was
een groep buurtbewoners al een petitie
gestart tegen de jachthaven.

ELS DALEMANS ke locaties voor activiteiten al-
tijd de volle pot... In ruil krijgen
we dit project voorgeschoteld,
dat noch realistisch noch men-
selijk is. Het bestuur zou beten
de strijd tegen de armoede - en
vooral die van de kinderen -
opvoeren, het tekort aan be-
taalbare kinderopvang weg-
werken, nuttige initiatieven
lanceren die de leefomgeving
voor iedereen verbeteren.»

Opwaardering
«Dit jachthavenproject gaat de
gemeente Willebroek geen
geld kosten. Het zijn de project-
ontwikkelaars die investeren,
maar we gaan er wél ons cen-
trum mee opwaarderen. En net
die welvaart hebben we nodig
om ons armoedebeleid te on-
dersteunen», reageert burge-
meester Eddy Bevers (N-VA)
«Deze discussie gaat trouwens
over de inhoud van een verkie-
zingsprogramma, terwijl we
nu met onze coalitiepartners

werken aan een bestuursak-
koord. We zullen zien waar we
landen, maar het is voor ieder-
een duidelijk dat ons centrum
een nieuw project nodig heeft
en we verder moéten durven
denken dan een likje verf op
een gevel. De Vlinder wordt

niet ‘dakloos’: dit project heeft
zeker nog 10 jaar voorberei-
ding nodig en we gaan abso-
luut rekening houden met de
mensen die in het gebied wo-
nen.»
Info: www.jachthavenwille-
broek.be


