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Illegale vissers aan 
kweekvijvers gevat
De eigenaar van de kweekvij-
vers Bellefroid in de Borne-
straat in Wilsele betrapte za-
terdagnacht drie mannen die 
zonder toelating aan het vissen 
waren. Er was een vermoeden 
dat er al langer 's nachts ille-
gaal werd gevist en daarom be-
sloot de eigenaar samen met 
enkele kennissen een oogje in 
het zeil te houden. Ze troffen 
drie personen aan. Die gingen 
lopen toen ze werden betrapt.
Twee van hen konden worden 
tegengehouden tot de politie 
ter plaatse was. Op de plaats 
waar de onbekenden werden 
betrapt, werden vismateriaal 
aangetroffen en een tiental do-
de vissen. Het duo werd over-
gebracht naar het commissari-
aat waar proces-verbaal werd 
opgesteld. Het aangetroffen 
vismateriaal werd in beslag ge-
nomen.  (vrs)
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Vandaal gevat door
camerabeelden
Een 23-jarige man uit Wilsele 
werd zaterdagnacht dankzij de 
bewakingscamera's gevat na-
dat hij aan het Smoldersplein 
een houten bloembak had stuk 
getrapt. De twintiger was sa-
men met enkele kennissen op 
weg naar huis toen ze enkele 
bloembakken passeerden. Op 
de camerabeelden was te zien 
hoe hij met een trap één van de 
bakken beschadigde. De man 
kon enkele minuten later in de 
Mechelsestraat door een pa-
trouille worden aangetroffen. 
Er werd proces-verbaal voor 
opzettelijke beschadigingen 
opgesteld.  (vrs)
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Dieven stelen uurwerk
In een woning op de Tervuur-
sesteenweg werd ingebroken. 
De voordeur werd geforceerd 
waarna de woning werd door-
zocht. De buit bestond onder 
meer uit een uurwerk. Het la-
bo kwam ter plaatse voor een 
sporenonderzoek.   (vrs)

Er was vanaf 12.30 uur een
plaatselijke ronde langs Op-
linter, Sint-Margriete- Hou-
tem, Vissenaken, Kumtich
en Hakendover. De renners
passeerden een half uur na
de start weer op de Grote
Markt, waarna het naar
Tongeren ging in de rit van
169.6 kilometer.

Supporters en wielerfans
konden hun hart ophalen bij
een wandeling door het ren-
nersdorp op de Grote Markt.
Daar werden vanaf 11 uur
ook de renners voorgesteld.

Een volkstoeloop werd het
niet op de Grote Markt,
maar toch was het er gezel-
lig druk.

“Je mag de grootte van on-
ze markt ook niet onder-
schatten”, zegt schepen van
Sport Wim Lambrechts
(CD&V). “Het was erg mooi
weer, de terrassen zaten af-
geladen vol en honderden

mensen kwamen naar de
start.”

Na de start van de rit kon-
den wielerfans ook deelne-
men aan de Heirbaantocht
Tienen-Tongeren-Tienen. 
In Tienen werden liefst 135
seingevers ingezet. “We
konden rekenen op een mas-
sa vrijwilligers, ook voor de

evenementen op de Grote
Markt. Freddy Nolmans,
voorzitter van de sportraad,

en zijn team
hebben alles
tot in de
puntjes gere-
geld. We
haalden de
Eneco Tour
al naar Tie-
nen, de Ron-
de passeerde
hier al en nu
hebben we
ook de start
van de Baloi-
se. Tienen is

stilaan een
echte wielerstad aan het
worden en dat is ook wat we
willen.”

Tienenaren zien wielertop vertrekken op Grote Markt

Gezellige drukte bij start Baloise Tour
Op de Grote Markt van 
Tienen startte zondag de 
laatste rit van de Baloise 
Belgium Tour, een ronde 
van ‘Europe Tour'-niveau. 
Honderden wielerliefheb-
bers zakten af naar de 
Suikerstad om een glimp 
van hun idolen op te van-
gen.

TIENEN 

W Honderden mensen zakten zondag af naar de Grote Markt.
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WIM LAMBRECHTS
 SCHEPEN VAN SPORT

“Tienen is stilaan
een echte wielerstad 
aan het worden”

W Ook handtekeningenjagers kwamen aan hun trekken.
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siswerk nu nog verder onder
handen. “Normaal heb ik voor
een werk zo'n veertien dagen
nodig maar nu zal ik me moeten
haasten om alles op 10 juni 
klaar te krijgen voor de veiling.
Wie een werk koopt, moet uit-
eindelijk ook nog een beetje een
Smit in huis halen, maar nu met
een duidelijke signatuur van Si-
mon Mignolet.”  (vrs)

fit ook wel veilen? “Wie weet”,
zegt Mignolet. “Het is alvast 
niet bij de verfballen gebleven.
Ik heb de verf ook kunnen uit-
smeren en ook heel wat met
verfbussen gespoten. We heb-
ben ook enkele kleinere werken
gemaakt met daarop mijn hand-
afdruk. Hopelijk brengen ze 
veel geld op.”

De kunstenaar neemt het ba-

wachten”, zegt hij lachend. “Een
echt kunstenaar zal ik toch
nooit worden. Het is goed dat ik
wat begeleiding kreeg van Pim.”

Smit dompelde eerst verschil-
lende ballen in de grote potten
verf en trapte die dan richting
doelman. Ook de kleding van
Mignolet had na een tiental mi-
nuten al wat weg van een kunst-
werk. Misschien kan hij die out-

Mignolet stelde enkele weken
geleden nog zijn eigen koffielijn
voor in Sint-Truiden en Pim
Smit maakte van die gelegen-
heid gebruik om de nationale
doelman uit te nodigen om sa-
men een kunstwerk te maken.
Smit is niet aan zijn proefstuk 
toe. Eerder maakte hij al kunst 
met onder anderen Thibaut 
Courtois, Edwin van der Sar,
Eddy Merckx, Delfine Persoon,
Imke Courtois, Richard Kraji-
cek en Kim Clijsters.

“Onder de noemer Art meets

Doelman Simon Mignolet 
bracht zaterdag enkele 
uren door met kunstenaar 
Pim Smit in het oude kos-
terhuis in Zoutleeuw. De 
twee maakten er samen en-
kele kunstwerken die wor-
den geveild ten voordele 
van de ALS-Liga tijdens een 
benefiet.

Sport probeer ik elk jaar weer
een grote naam te strikken om 
ons dan samen in te zetten voor
het goede doel”, zegt de kunste-
naar.

“Simon organiseert op 10 juni
een benefietdag op Stayen en de
opbrengst gaat naar de strijd te-
gen de dodelijke spierziekte
ALS. We hebben er zaterdag al-
vast een erg leuke dag van ge-
maakt en de keeper werkte echt
wel op een toffe manier mee aan
de werken.”

Met een oud trainingspak ver-
scheen Mignolet, die ook peter
is van de ALS-Liga, in de schuur
van het oude kosterhuis in
Zoutleeuw. “Ik wist eigenlijk
niet goed wat ik moest ver-

SIMON MIGNOLET
GELEGENHEIDSARTIES EN DOELMAN

“Een echt kunstenaar 
zal ik niet worden”

W De samenwerking tussen Smit (links) en Mignolet levert leuke beelden op.
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ZOUTLEEUW/SINT-TRUIDEN 

Simon Mignolet maakt kunst met Pim Smit

tuur voort inzetten voor het
uitvoeren van het bestuursak-
koord en zich elke dag blijven
inzetten voor de inwoners van
Kortenaken. Samen met het
bestuur zal André Alles ook
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen een sterke
lijst samenstellen en een over-
tuigend programma schrijven,
want Open VLD wil zonder
meer de grootste partij van
Kortenaken blijven.”  (ppg)

“Voor sommigen is dit mis-
schien een verrassing, maar
beide burgemeesters hadden
dit al afgesproken na de verkie-
zingen van 2012”, zegt lokala
Open VLD-voorzitter en ge-
meenteraadslid Patrick Vlay-
en. “André was in 2012 de
stemmenkampioen van Korte-
naken en vormde een bestuurs-
coalitie met N-VA. Huidig bur-
gemeester Patrick Vandijck zal
zich tijdens de huidige legisla-

Gewezen burgemeester en
huidig gemeenteraadslid An-
dré Alles zal de lijst van
Open VLD Kortenaken trek-
ken voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018.

Tijdens de maandelijkse ver-
gadering keurde het partijbe-
stuur van Open VLD Kortena-
ken het voorstel van huidig
burgemeester Patrick Vandijck

André Alles opnieuw lijsttrekker Open VLD in 2018
daarover goed. Bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van okto-
ber 2012 was Alles ook lijst-
trekker, toen nog voor het in-
tussen ontbonden kartel
VLDGBL.

André Alles omgordde in ja-
nuari 2013 voor drie jaar de
burgemeesterssjerp en werd
volgens een afspraak binnen de
partij voor het tweede deel van
de legislatuur opgevolgd door
partijgenoot Patrick Vandijck.

KORTENAKEN 

W ‘Artiest’ Simon Mignolet.
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