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BOUTERSEM

Gemeentebestuur wil 
nieuwe wegverbinding
Het gemeentebestuur van Bou
tersem werkt aan een wegver
binding tussen Roosbeek en 
de Kerkomsesteenweg. De weg 
zou aan de Finse piste komen, 
langs de historische kasteelsite, 
tot aan de bibliotheek. “Op deze 
manier willen we Roosbeek en 
Butsel rechtstreeks verbinden 
met de vrijetijdssite Eyckeveld. 
Ook voor de kinderen van de ge
meentelijke basisschool zal dit 
een veilig alternatief zijn”, legt 
schepen Chris Vervliet (CD&V) 
uit. Vervliet verwacht dat de 
rooiplannen al over enkele 
maanden klaar kunnen zijn, 
waarna het gemeentebestuur 
stappen kan ondernemen voor 
het innemen van de grond.  (bbb)

TIELT-WINGE/AARSCHOT

Tik op de vingers voor 
sjoemelende inspecteur
Een dertiger uit TieltWinge, 
die als inspecteur aan de slag 
was bij het Federaal Agentschap 
voor Geneesmiddelen en Ge
zondheidsproducten (FAGG), 
werd in de lente van 2015 be
trapt met een vervalst dokters
briefje. Ze kreeg van de rechter 
een opschorting van straf. De 
vrouw probeerde in de periode 
van 16 april tot 19 juni 2015 der
tig dosissen van het medicijn 
Concerta ( heilzaam bij onder 
andere depressies, nvdr.) aan 
te schaffen bij een apotheek in 
Aarschot. Omdat ze maar moei
lijk aan hoge dosissen van het 
medicijn geraakte, besliste ze 
een doktersvoorschrift te onder
tekenen met de handtekening 
van de dokter en vermeldde ze 
zelf dertig dosissen van 54 mg. 
De apotheker rook onraad en 
haalde er de politie bij. Tijdens 
het onderzoek kwam aan het 
licht dat de vrouw door een 
echtscheiding verslaafd was 
aan drank en medicijnen.   (atb)

LEUVEN

Buurvrouw ontkent 
verminking berken
Een 64jarige vrouw uit Kessel
Lo ontkent drie berken van haar 
buren verminkt te hebben door 
er benzinederivaten in te gieten. 
Volgens het parket zijn er wel 
degelijk aanwijzingen van haar 
schuld. Er hangt de zestiger een 
maand cel en 600 euro boete bo
ven het hoofd. Mogelijk zijn bei
de sancties met uitstel, op voor
waarde dat ze een cursus om
gaan met alcohol of agressie 
volgt. In de tuin van een gezin 
aan de Panoramalaan in Kor
beekLo staan al jaar en dag drie 
berken. In 2014 werden de bo
men volgens de bewoners plots 
ziek. Nazicht leerde het koppel 
dat een onbekende gaten in de 
bomen had gemaakt, die daarna 
gevuld werden met een benzine
derivaat. Agenten die ter plaatse 
vaststellingen deden, namen 
een benzinegeur waar. Bij mon
de van haar advocaat liet de be
klaagde weten dat de haar ten 
laste gelegde feiten helemaal 
niet bewezen zijn. Ze vraagt 
dan ook de vrijspraak. De bur
gerlijke partij vraagt iets meer 
dan 3.600 euro schadevergoe
ding. Vonnis op 4 mei.   (atb)

Nationaal doelman Simon
Mignolet stelde dinsdag zijn
eigen koffielijn voor in de
BFV Bloesembar in Sint
Truiden. De keeper opende
vorig jaar al een eigen kof
fiezaak in de fruitstad. De
TwenyTwo Inspired is, zo
als de koffiezaak van Simon,
een verwijzing naar zijn
rugnummer.

Maar op de persvoorstel
ling stuurde de doelman ook
ander nieuws de wereld in.
Simon kondigde eerder al
aan dat hij op 10 juni een
grote galadag op Stayen in
SintTruiden organiseert
om fondsen in te zamelen
voor de dodelijke spierziek
te ALS. “Ik heb een nonkel

die kampt met de ziekte en
ben ook peter van de ALS
Liga. Het ligt me dan ook na
aan het hart”, zegt de sport
man.

Eddy Merckx tot 
Kim Clijsters

Mignolet gaat nu ook sa
menwerken met Pim Smit,
de gekende kunstenaar uit
Linter. “We gaan samen en
kele kunstwerken maken,
die tijdens de galaavond op
Stayen worden geveild. De
datum van die samenwer
king moet nog worden inge
past in mijn drukke agen
da”, zegt Simon Mignolet.

Het is niet de eerste keer
dat Pim Smit met een BV
samenwerkt. Eerder pas
seerden ook Imke Courtois,
Kim Clijsters, Delfine Per
soon, Eddy Merckx en Thi
baut Courtois al in zijn ate
lier. 

Ook dat resultaat werd
steeds geveild voor het goe
de doel. Het project ‘Art
meets Sport’ van Smit loopt
al bijna tien jaar en bracht
al veel geld op voor goede
doelen.

“Er moet veel geld worden
opgehaald voor het onder
zoek naar de ziekte. In te
genstelling tot eerdere wer
ken die ik met sporters

maakte, ben ik dit keer van
plan om op de linkerkant
van het doek een Pim Smit
te maken en rechts een
uniek schilderij uit de han
den van Simon Mignolet”,
zegt Smit.

Dat de creatie van kunst
werken in het atelier vaak
voor mooie beelden zorgt,
werd al eerder door de top
sporters bewezen. “Onder
meer met Imke en Thibaut
Courtois dompelden we ook
voetballen in de verfem
mers, om ze vervolgens te
gen het doek te laten gooien
en shotten. Ik help natuur
lijk om er iets artistiek van
te maken.”

Opbrengst van kunstwerken nationale doelman gaat naar ALS-Liga

Rode Duivel Simon Mignolet 
gaat kunst maken met Pim Smit
Kunstenaar Pim Smit 
uit Linter heeft opnieuw 
een bekende sporter beet. 
Niemand minder dan 
nationaal doelman Simon 
Mignolet gaat samen met 
Pim kunstwerken maken, 
die vervolgens worden 
geveild. De opbrengst 
gaat naar de ALSLiga.

LINTER/SINT-TRUIDEN 

W Pim Smit en Simon Mignolet kondigden hun samenwerking dinsdag aan.
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SIMON MIGNOLET
 RODE DUIVEL

“Ik heb een nonkel 
die kampt met de 
ziekte en ben ook 
peter van de ALS-
Liga. Het ligt me dan 
ook na aan het hart”

op het historisch karakter van
het gebouw en de mooie ligging
ervan  niet lang getwijfeld en
heb ik Danny voorgesteld om 
het samen te doen”, verduide
lijkt hij. Met een positief ant
woord tot gevolg, zo bleek al
snel. Na de nodige verfraaiin
gen opent het zaterdag als fiets
en kindvriendelijke brasserie
opnieuw de deuren.  (jct)

weer niet alleen horecaerva
ring in Danny's zaak aan het
Zoet Water opgedaan, maar ook
bij de taverne die hij samen met
Danny zal overnemen.

 “Toen ik vorig jaar van de vo
rige uitbaters van Café Mariti
me, waar ik toen werkte, te ho
ren kreeg dat zij om persoonlij
ke redenen hun zaak wilden
overlaten, heb ik  mede gelet 

Op 13 april heropende Ho.
Re.Cavoorzitter Danny Jus
tens samen met Michaël Trap
het historische Café Maritime
langs de Vaart aan TildonkSas.
Café Maritime is sinds 1763 de
naam van het sashuis langs het
kanaal Leuven  Dijle, dat toen 
al als caférestaurant stond ge
registreerd en het enige acht
tiendeeeuwse sashuis is dat,
samen met dat van het Zenne
gat, bewaard is gebleven. Het
beschermde gebouw, waarvan
Waterwegen en Zeekanalen NV
eigenaar is en waarop de brou
werij Palm een concessie heeft,
krijgt met Justens en Trap twee
nieuwe uitbaters.

Het duo is zeker niet aan zijn
proefstuk toe. Zo baatte Danny
Justens achttien jaar lang in 
OudHeverlee het Zoet Water
Terras uit, waarna hij met een
barbecuerestaurant aan de vij
vers van 't Vissershof in Neerij
se startte, en dit combineerde
met zijn functie als voorzitter
van Ho.Re.Ca Leuven. Michaël 
Trap, van zijn kant, heeft dan

Historische Café Maritime 
krijgt nieuwe uitbaters
Danny Justens, voorzitter 
van Ho.Re.Ca Leuven, heeft 
samen met Michaël Trap 
het historische Café Mari
time aan TildonkSas over
genomen.

MICHAËL TRAP 
NIEUWE UITBATER

“Ik heb, gelet op het 
historisch karakter en 
de mooie ligging van 
het gebouw, niet lang 
getwijfeld en ik heb 
Danny voorgesteld om 
het samen te doen” W Danny Justens en Michaël Trap aan hun café.
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