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TW Classic vindt plaats op za-
terdag 14 juli op de festivalweide
van Werchter. Op vraag van het 
gemeentebestuur van Rotselaar 
voorziet de festivalorganisatie 
voordelige tickets voor de inwo-
ners van Rotselaar. Zij krijgen 
namelijk een korting van dertig 
procent. Er zijn 1.500 tickets be-
schikbaar, die slechts 59,5 euro 
kosten (inclusief servicekosten).

Nu de eerste namen van TW
Classic bekend zijn (Editors, 

Inwoners Rotselaar kunnen nu 
ook goedkoper naar TW Classic
Inwoners van Rotselaar 
konden al een hele tijd 
goedkopere tickets krijgen 
voor Rock Werchter, maar 
vanaf nu is dat ook het ge-
val voor TW Classic. 

The National, Kraftwerk 3D en 
dEUS), kunnen geïnteresseerde 
inwoners van Rotselaar goedko-
pere tickets kopen. De speciale 
tickets kunnen alleen online be-
steld worden. Er is slechts één 
ticket per inwoner beschikbaar. 
Meerdere personen binnen één 
gezin moeten apart geregis-
treerd worden. Na de registratie 
volgt een controleperiode en 
wordt nagekeken of de aanvra-
ger echt in Rotselaar woont. Ook 
bij het ophalen van het ticket is 
er een identiteitscontrole.  (ggh)

 
INFO
Die registratieprocedure loopt van 10 februari 
om 9 uur tot 24 februari om 23 uur via 
www.ticketmaster.be/twc/buren.

 

ROTSELAAR 

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Vrouw aangereden door 
auto die achteruit rijdt
Dinsdag om 17 uur reed een 
46-jarige bestuurster een 
48-jarige vrouw op de Turnhout-
sebaan in Diest aan. De voet-
gangster uit Scherpenheuvel-
Zichem verliet het station en 
wou de Turnhoutsebaan overste-
ken. Hierbij passeerde ze langs 
de achterkant van een stilstaan-
de auto, bestuurd door een vrouw
uit Diest. Op dat moment reed 
het voertuig achteruit. Het kwam 
tot een aanrijding, waarbij de 
voetgangster viel en lichte ver-
wondingen aan de knieën opliep.  
(mmv)

DIEST

Dieven aan de haal met 
twintig batterijen
Dinsdagmiddag werd de politie 
op de hoogte gesteld van een in-
braak in het containerpark in 
Diest. De omheining werd ach-
teraan doorgeknipt. De daders 
braken de kluis met KGA open 
en gingen aan de haal met twintig 
batterijen. Vermoedelijk gebeur-
de de diefstal in het weekend.  
(mmv)

BERTEM 

Cursus voor verslaafde 
buschauffeur die bier 
steelt
Een 57-jarige buschauffeur uit 
het Leuvense moet van de straf-
rechter een cursus ‘omgaan met 
alcohol’ volgen, nadat hij betrapt 
werd op het stelen van bakken 
bier in het filiaal van Carrefour 
in Bertem. Op 19 april 2016 ging 
de vijftiger ervandoor met drie 
bakken bier, ter waarde van 
48,90 euro. Hij werd betrapt en 
regelde de zaak achteraf in der 
minne met de winkel. Maar daar-
mee was de kous niet af, want de 
man betaalde de minnelijke 
schikking van het parket niet. 
Blijkbaar kampt de man met een 
alcoholprobleem en zou hij vroe-
ger financiële problemen hebben 
gehad. Voor de diefstal verleent 
de rechter hem de gunst van op-
schorting, gekoppeld aan de cur-
sus ‘omgaan met alcohol’. De 
man kwam nog niet in aanraking 
met het gerecht.   (atb)

men, maar die waren alle-
maal negatief.

Tijdens de middag werd er
gecontroleerd op de Leuven-
sesteenweg (N2) ter hoogte
van het kruispunt met de
Karterstraat. Opnieuw werd
een hoog aantal bestuurders
betrapt met de gsm achter
het stuur. Zestien bestuur-
ders waren er volop mee be-
zig. Daarnaast werden zes an-
dere verkeersinbreuken vast-
gesteld: vier bestuurders
droegen geen gordel, één mo-
torrijder droeg niet de vereis-
te, beschermende kledij en
één bestuurder kon niet de
juiste boorddocumenten
voorleggen. 
 Volgens de politie is het
overduidelijk dat nog steeds
te veel mensen hun gsm ach-
ter het stuur gebruiken.  (hsb)

 In de vroege ochtend werd
er gecontroleerd op de Me-
chelsesteenweg (N26) ter
hoogte van het kruispunt met
de Bijlokestraat. De controle-
actie werd georganiseerd in
het kader van de verkeersvei-
ligheid. Twee bestuurders re-
den er door het rood licht en
werden meteen geïntercep-
teerd. Negentien bestuurders
gebruikten hun gsm achter

“Te veel bestuurders gebruiken gsm achter het stuur”
De lokale politie van He-
rent-Kortenberg heeft 
dinsdag op verschillende 
plaatsen controleacties 
gehouden in het kader van 
de verkeersveiligheid. Er 
werden voornamelijk in-
breuken op het gebruik 
van de gsm achter het 
stuur vastgesteld.

het stuur. Daarnaast werden
zeven andere verkeersin-
breuken vastgesteld: twee
wegens het niet kunnen voor-
leggen van een rijbewijs, vier

wegens defecte lichten en
één omdat de auto niet verze-
kerd was. Het betrokken
voertuig werd in beslag geno-
men. Er werden 26 ademtes-
ten en één drugstest afgeno-

HERENT/KORTENBERG 

Meer dan dertig 
bestuurders werden 
betrapt op het gebruik 
van de gsm achter 
het stuur

De ‘Pepper Challenge’ is de
opvolger van de ‘Ice Bucket 
Challenge’, waarbij enkele ja-
ren geleden mensen over de 
hele wereld emmers ijskoud 
water over zich heen gooiden 
om het onderzoek naar ALS te 
steunen. Bij de nieuwe actie 
dagen deelnemers elkaar uit 
om een pepertje te eten of om 
geld te storten om het onder-
zoek te steunen.

“We willen als onderzoekers
van ALS de ziekte graag onder 
de aandacht brengen”, zegt Jo-
lien Steyaert, een van de initia-
tiefneemsters. “We wisten dat 
het tv-programma ‘Thuis’ mo-
menteel een verhaallijn heeft, 
waarbij één van de personages 
de diagnose ALS kreeg. Dat 
was de perfecte gelegenheid 
om samen te werken.”

Acteur Ben Van Ostade, die
het personage met ALS in de 
serie vertolkt, was gisteren 
jammer genoeg ziek en kon er 
dus niet bij zijn om hete pepers 
te eten. Maar actrice Leah 

Thys was er wel bij. Zij is ook 
ambassadrice van de ALS-liga. 
“De Pepper Challenge brengt 
de verschrikkelijke ziekte ALS 
onder de aandacht”, zegt ze. 
“De onderzoekers zijn volop 
bezig met het vinden van een 
geneesmiddel voor deze ziekte. 
Elk beetje kan helpen om het 
onderzoek te steunen. Er 
wordt tegenwoordig zo veel 
geld uitgegeven. Laten we het 
dan tenminste aan belangrijke 
dingen zoals het onderzoek 
naar ALS geven.”

Gezondheid riskeren

De actrice durft zelf geen pi-
kante peper te eten. “Ik heb een
gevoelige maag”, zegt ze. “Ik 
wil veel doen, maar ik wil mijn 
gezondheid niet riskeren. Ik 
geef de peper dus met plezier 
door aan professor Philip Van 
Damme.”  
 Samen met de dertig onder-
zoekers at hij een volledige pi-

kante peper op. In het begin 
leek het een gemakkelijke op-
dracht, maar na enkele secon-
den schoten de tranen hen in 
de ogen. Enkele onderzoekers 

voelden zich zelfs even niet 
goed na het eten van de peper. 
De groep nomineerde onder 
anderen Goedele Wachters om 
de volgende challenge te doen.

Nieuwe challenge moet ziekte opnieuw onder de aandacht brengen

Marianne uit Thuis en ALS-onderzoekers 
zetten hun tanden in hete pepers
Dertig onderzoekers van 
het ALS-labo in UZ Gast-
huisberg trokken gisteren 
naar de set van het tv-pro-
gramma ‘Thuis’. Niet om 
te gaan figureren of de set 
te bezoeken, wel om sa-
men met actrice Leah 
Thys een pikante peper te 
eten voor het goede doel.
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W Leah ‘Marianne’ Thys geeft de peper 
door aan professor Philip Van 
Damme.
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“Met de Pepper 
Challenge kunnen we 
het onderzoek naar
ALS steunen”

De onderzoekers begonnen met volle
moed aan hun peper, maar even later

stonden de tranen hen in de ogen.


