
KAMPENHOUT/
TREMELO/LEUVEN

Gauw- en
winkeldiefstallen
In het warenhuis Aldi langs
de Mechelsesteenweg in
Kampenhout werd een klant
zaterdagvoormiddag het
slachtoffer van een gauw-
diefstal. 
Een nietsvermoedende klant
overkwam hetzelfde in de
Delhaize langs de Veldonk-
straat in Tremelo. 
Ook in het Kruidvatfiliaal in
de Diestsestraat in Leuven
speelde een klant zaterdag-
namiddag haar portefeuille
kwijt. De hoogbejaarde dame
stelde de diefstal vast toen ze
aan de kassa kwam. 
Eveneens in de Diestsestraat
werd een jongedame zater-
dagnamiddag betrapt op een
winkeldiefstal. Ze droeg zich
bij haar aanhouding hyste-
risch en agressief en werd
naar het politiebureau over-
gebracht. Om een verhoor te
kunnen afnemen, moest er
een tolk ter plaatse komen.
Ook bij Pimkie in de Diestse-
straat werd een winkeldief
staande gehouden en de win-
kel Six betrapte een minder-
jarige die er zonder te beta-
len wou vandoor gaan. (SPK)

WILSELE

Brokstukken op
E314 na ongeval
Zaterdagochtend gebeurde
er iets over 6 uur op de E314
in Wilsele een ongeval. Daar-
bij vielen geen gewonden. Er
moesten net voor de afrit
Rotselaar, in de richting van
Lummen, wel heel wat brok-
stukken van de rijbaan wor-
den verwijderd. (SPK)

KEERBERGEN

Inbrekers weg
met kluis
Uit een huis langs de Treme-
lobaan in Keerbergen ver-
dween vrijdagnacht een
kluis.  De eigenaar vermoedt
dat de diefstal niet door on-
bekenden werd gepleegd.
Nadat de dieven met een val-
se sleutel binnenraakten,
moesten ze immers vier hon-
den omzeilen vooraleer ze de
kluis konden bereiken. Het
labo van de politie kwam ter
plaatse voor een sporenon-
derzoek. (SPK)

LEUVEN

Mensenketting tegen 
muur rond Bethlehem
Zaterdag hebben 300 actie-
voerders van de Leuvense Ac-
tiegroep Palestina (LAP) en an-
dere organisaties een mense-
lijke ketting gevormd rond de
Leuvense Sint-Pieterskerk. Ze
deden dat uit protest tegen de
Apartheidsmuur in Palestina. 

«Bethlehem is een gevangenis
zonder dak», zegt Tobias Van Os
van LAP. «Het ligt ingesloten
door illegale Israëlische con-

structies als de Apartheids-
muur, kolonistenwegen en
Joodse nederzettingen. Boven-
dien verhinderen een pasjes-
systeem en militaire check-
points elke bewegingsvrijheid
voor de Palestijnen. De hele Pa-
lestijnse samenleving lijdt on-
der die politiek van bezetting,
landroof en etnische zuivering
en daar wilden we nu, net voor
Kerst, in Leuven vreedzaam te-
gen protesteren.» (SPK)

De Leuvense kerstmarkt, die gis-
teren werd afgesloten, was een
succes over de hele lijn. «Dit was
een uitzonderlijke editie met
een enorme toeloop», zegt een
tevreden voorzitter Dirk Pinte.
Naar schatting 500.000 mensen
brachten een bezoek aan de
markt met 120 standhouders. 

«Wellicht danken we dit hoge
aantal aan de verschuiving van
de periode, dichter naar de kerst-

vakantie toe. Mensen die anders
naar Aken of Keulen trekken, wa-
ren vol lof. Onze troef is dan ook
de gezellige sfeer die hier heerst.» 
Volgens Pinte waren ook de
standhouders enorm tevreden.
«Vele waren sinds zaterdagavond
al uitverkocht.» Zoals ieder jaar
wordt de opbrengst van een
kaarsen-, kerstrozen- en jene-
ververkoop aan het goede doel
geschonken. «Het bedrag dat we
aan de Belgische ALS-liga kun-

nen schenken, is nog niet be-
kend. Toch zal het hoger zijn dan
de voorbije jaren», zegt Pinte.
Enige smet was de toename van
het aantal nachtelijke inbraak-
pogingen. «Volgend jaar komt er
dan ’s nachts ook camerabewa-
king.» In de toekomst zou de or-
ganisator graag met de midden-
stand als één blok naar buiten
komen. «Het is nog mijn betrach-
ting om samen van Leuven één
grote kerststad te maken.» (SPK)

LEUVEN

Kerstmarkt sluit af met 500.000 bezoekers

LEUVEN

STRAATANIMATIE 
OP TWEEDE KOOPZONDAG
Gisteren was er voor de tweede week op rij een winkelzondag in Leu-
ven. Om de misschien wel belangrijkste koopzondag van het jaar wat
extra op te fleuren, was er straatanimatie voorzien. Op de Grote
Markt konden bezoekers, gehuld in een speciaal beschermend pak,
zichzelf een weg banen door een tunnel van ijzeren buizen. De race
doorheen al dat metaal leverde, geheel in de kerstsfeer, een klokken-
spelachtig geluid op. Ondanks het slechte weer, gingen tal van mensen
nog op zoek naar gepaste cadeautjes voor onder de kerstboom. (SPK)

NEDEROKKERZEEL

Omdat ze al jaren «de
lelijkste kerstboom
van West-Europa»
hebben staan, heeft de
vereniging ‘Okkeziel
Bruist’ zaterdag zélf
een mooie, grote
kerstboom op het
kerkplein van Nede-
rokkerzeel geplaatst.
Alle bewoners werden
uitgenodigd om de
boom mee te komen
versieren. «Bedoeling
is om zoveel mogelijk
dorpelingen samen te
brengen», zegt mede-
initiatiefnemer Ste-
faan Deraedemaeker.

Dorp komt samen rond kerstboom

SVEN PONSAERTS

Met de medewerking van de ge-
meente werd vanuit een privé-
tuin een reusachtige spar van ne-
gen meter hoog naar het dorps-
plein van Nederokkerzeel ge-
sleept. «Dat was minder evident
dan gedacht», zegt Deraedemae-
ker. «De vrachtwagen reed vast
en het was een hele miserie om
hem tot hier te krijgen, maar onze
oom staat er toch maar.» Alle dor-
pelingen van de kleine Kampen-

houtse deelgemeente met amper
2.000 inwoners werden opgeroe-
pen om zaterdagavond, na de eu-
charistieviering, de grootste den-
nenboom die ooit op het plein
stond mee te komen versieren.
«We hadden er zelf al 1.600 kerst-
lampjes in gehangen, en de inwo-
ners versierden met een hoogte-
werker de rest van de boom met
400 strikken en honderden zelf-

gemaakte pakjes. Dat was ook de
bedoeling: er een dorpsgebeuren
van maken met kerstliederen,
glühwein, chocolademelk en
hapjes.»

Sneeuwkanon
«‘Okkeziel Bruist’, dat vijf jaar ge-
leden ontstond om de plaatselij-
ke kermis op te waarderen - vindt
het bij al haar activiteiten belang-

rijk dat deze zo goedkoop moge-
lijk worden gehouden. 
«Het is een ziekte van deze tijd dat
alles geld moet kosten. Hier is zo-
wat alles gratis. Alles gebeurt
voor en door de bevolking.» Het
enthousiasme waarmee dat ge-
beurt, werkt aanstekelijk. «Inder-
daad, we kregen van overal spon-
taan hulp. Er bood zich zelfs ie-
mand aan met een heus sneeuw-

kanon. Sneeuw in Nederokker-
zeel, fantastisch toch?» 

Kerstverlichting
De verlichting van de kerstboom
werd zaterdagavond aangesto-
ken, later dan in andere gemeen-
ten. «Doen we bewust», zegt De-
raedemaeker. «In onze contreien
wordt ‘de boom’ immers dikwijls
veel te vroeg gezet.»

Nog een laatste rondje draaien op de molen. Foto Baert

Bewoners van de Kampenhoutse deelgemeente Nederokkerzeel versieren samen de grote kerstboom op het dorpsplein. Foto Baert

Een bezoeker loopt door de tunnel van ijzeren buizen. Foto Baert

BR

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

DE NIEUWSLIJN VAN

VERTEL ONS WAT U WEET!
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HOE  ONS BEREIKEN?

JOUW
NIEUWS

IN DE 
KRANT
Nieuws uit je dorp,straat, 

gemeente? Van je school of
klas, van je vereniging? 

Van je sportclub? 
Je lokale helden?

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Leuven AL HET NIEUWS UIT UW STREEK
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W I J  Z O E K E N

Het Laatste Nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, zoekt een journalist die voor de editie 
Leuven de gemeenten Lubbeek, Bierbeek, Holsbeek en Oud-Heverlee wil volgen. Heb je een vlotte
pen en en een neus voor nieuws? Dan ben jij misschien de geschikte persoon om onze ploeg te ver-
sterken. 

Stuur een brief met cv naar Het Laatste Nieuws,
t.a.v. Hans Deridder,
Brusselsesteenweg 347,
1730 Asse (Kobbegem)
of via e-mail naar hans.deridder@persgroep.be.

J O U R N A L I S T

Leuven/Herent/
Oud-Heverlee

• Inbrekers op pad
In de Vlamingenstraat in Leuven werd
vrijdagvoormiddag uit een huis een
laptop gestolen. De bewoners hoor-
den iets kraken, maar ze zagen nie-
mand. 
Bij een huis langs de Molstraat bleef
het bij een inbraakpoging. In de Kapu-
cijnenvoer werden twee jonge gasten
vrijdag rond 19.30 uur betrapt toen ze
een ruit van een geparkeerde wagen
insloegen.
In de Kerselarenweg in Herent raak-
ten dieven vrijdag een huis binnen
door een steen door de ruit te gooien. 
Ten slotte kregen ook nog de bewo-
ners van een huis langs de Hazenfon-
teinstraat in Oud-Heverlee inbrekers
over de vloer. 

(SPK)

AARSCHOT

Het bezoekersaantal van het
Stedelijk Zwembad van Aar-
schot is in 2008 met vijf pro-
cent gestegen. In totaal ko-
men er op jaarbasis nu zo’n
250.000 mensen zwemmen.
Om nòg meer mensen aan te
trekken, komt er ook een
‘Start to Swim’ en worden de
openingsuren uitgebreid. 

GEERT MERTENS

«Het Aarschotse zwembad is erg in trek bij
de scholen, clubs en de recreanten», zeggen
schepen van Sport Christel Verlinden (Open
Vld) en Jean Elsen van het Stedelijk Zwem-
bad. «In totaal 70.000 scholieren en 80.000
zwemmers in clubverband zakken jaarlijks
af naar het zwembad. We merken zelfs dat
heel wat mensen uit de ruime regio op-
nieuw de weg naar het Aarschotse bad vin-
den. Een belangrijk voordeel is dat de be-
zoekers kunnen beschikken over een gratis
parking op de Demervallei.»

«Hele stad vaart er wel bij»
«Mensen zijn, op een andere locatie, al
gauw tien euro kwijt om hun auto te parke-
ren», gaat de schepen verder. «We merken
dat deze bezoekers na het zwemmen ook
de stad in trekken: voor de winkels of om
een hapje te eten. Heel Aarschot vaart er
dus wel bij. Het zwembad is trouwens het
enige onderdeel van het Autonoom Ge-
meentebedrijf waarvan de werkingskosten
volledig gedekt zijn door de inkomsten. Een
dikke pluim voor de medewerkers.
Er werken in het zwembad negen voltijdse

Linter/Neerhespen
Drugshond Buster volgt
opleiding
Buster, de eerste Vlaamse drugs-
hond die in een lokaal politie-
korps ingezet wordt, volgde een
intensieve éénjarige opleiding in
de hondenschool van de geïnte-
greerde politie in Neerhespen.
Hij strijdt samen met een bege-
leider tegen drugs en drugsrun-
ners in de gemeente Bilzen (Lim-
burg). Speurneus Buster kan vol-
gens zijn zonechef alle drugs
herkennen, maar hij kan ook
perfect ingezet worden tijdens
huiszoekingen en aan de school-
poort. (VDT)

Tienen
Knabbel geselecteerd voor
‘Beste broodje van België’
De Tiense broodjeszaak Knabbel
blijkt nu ook geselecteerd te zijn
voor de Horeca Award van 'Beste
broodje van België anno 2009'.
Uitbaters Juan en Katrien Natens

moeten zich op 2 februari verde-
digen voor een vakjury om Bel-
gisch kampioen te worden. Er
zijn nog drie andere genomi-
neerden. «Als we winnen, moe-
ten we ons verdedigen op het
wereldkampioenschap 'Beste
broodje ter wereld' in Parijs», al-
dus de uitbaters. (VDT)

Boutersem
Negatief advies door-
waadbare plaats Velp
De Milieuadviesraad van Bouter-
sem bracht een negatief advies
uit over de derde aanvraag voor
de aanleg van een doorwaadbare
plaats in de Velp. Hiermee hand-
haaft de raad haar eerder inge-
nomen standpunt, waarbij een
negatief advies werd overge-
maakt aan het gemeentebe-
stuur. De Milieuadviesraad stel-
de vast dat er geen nieuwe ele-
menten zijn in de huidige aan-
vraag en blijft daarom bij haar
vroeger negatief advies. (VDT)

HAACHT

Bestuurder rijdt in
op geparkeerde
auto’s
Op de Wijgmaalsesteenweg in
Haacht verloor een bestuurder
zaterdag rond 18.15 uur de
controle over zijn auto. Hij
reed in op twee geparkeerde
voertuigen. De bestuurder
raakte bij de botsing gewond
en werd naar het ziekenhuis
gebracht. (SPK)

LEUVEN

Fietser
lichtgewond
na aanrijding
Op het kruispunt van de J.B.
Van Monsstraat en de J.P.
Minckelersstraat in Leuven
werd een fietser zaterdag rond
16.30 uur op het zebrapad
aangereden door een wagen.
Het slachtoffer werd lichtge-
wond overgebracht naar het
Gasthuisbergziekenhuis. 
Op de Tiensesteenweg viel
vrijdagavond rond 19 uur een
lichtgewonde bij een aanrij-
ding waarbij drie voertuigen
waren betrokken. (SPK)

Deur van atelier
opengebroken
In de Toekomststraat in Leu-
ven werd vrijdagnacht inge-
broken in een atelier. Toen de
eigenares ’s morgens toe-
kwam stond de toegangsdeur
van het atelier en een aantal
kasten open. Het was niet met-
een duidelijk of er ook iets ge-
stolen werd. 
Dezelfde nacht moest de poli-
tie in dezelfde straat ook al een
interventie verrichten voor
een poging van een bromfiets-
diefstal. (SPK)

LEUVEN/HERENT

Vandalen slaan
voorruit van auto in
met verkeersbord
In de Vital Decosterstraat werd
zaterdagochtend de voorruit
van een voertuig ingeslagen
met een verkeersbord ‘tijdelijk
parkeerverbod’. 
In de Savoyestraat werd een
fiets door een vitrineruit ge-
gooid. 
Vijf mannen bekogelden za-
terdagochtend rond 3.15 uur
een nachtwinkel in de Dirk
Boutslaan. 
In de Monseigneur van Waey-
enberghlaan werd een brie-
venbus opzettelijk vernield.  
In de Spoorwegstraat in He-
rent beschadigden twee per-
sonen vrijdagnacht rond 3.30
uur een aantal verkeersbor-
den. (SPK)

Leuven
• Brandstof gestolen uit
vrachtwagen
Op de Diestsesteenweg in Leu-
ven werd er brandstof uit een
geparkeerde vrachtwagen ge-
stolen. (SPK)

Kortenberg
• Aanhangwagen weg
In Kortenberg verdween een ge-
parkeerde aanhangwagen van-
op een oprit langs de Leuvense-
steenweg. (SPK)

Tienen
• Werken Mulkstraat ver-
traagd
De werken in de Mulkstraat
hebben al een vertraging van
ongeveer acht maanden opge-
lopen. Dat telde schepen van
Openbare Werken Jos Hermans

uit. «Nuts-en rioleringswerken
namen meer tijd in beslag dan
voorzien. Voorlopig is één zijde
van de straat klaar. Begin 2009
wordt de andere zijde aange-
pakt.» Of na de werken opnieuw
verkeer in beide richtingen wordt
toegelaten, is niet zeker. Aan het
einde van de werken, vermoede-
lijk eind maart, wordt daarover
een beslissing genomen. (VDT)

Landen
• Bib zoekt vrijwilligers
De bibliotheek wil voor enkele
laagdrempelige werken meer be-
roep doen op vrijwilligers. Wie
zich enkele uren per week wil
vrijmaken, kan contact opnemen
met bibliothecaris Marc Weckx
op het nummer 011/88.79.06.
Mailen kan ook naar landen@bi-
bliotheek.be. (VDT) 

LEUVEN

‘Squash for Life’ zamelt geld in voor het goede doel
‘Jo en De Lange’, of Jo De Prijck en Eric Ceusters, zamelden gisteren
door het spelen van squashwedstrijdjes geld in voor ‘Music for Life’,
de eindejaarsactie van Studio Brussel. «We zijn allebei grote Stu-
Bru-fans en al enkele jaren vaste squashpartners», zegt ‘De Lange’
uit Leuven. Iedere dinsdagavond spelen de recreatieve spelers in
Squash De Vaart langs de Kolonel Begaultlaan. «Daardoor ontstond
het idee om met ‘Squash for Life’ geld in te zamelen voor het goede
doel.» 
Jo en Eric speelden vanaf gisterennamiddag non-stop wedstrijdjes
tegen uitdagers die daar geld voor over hadden. Toeschouwers kon-
den ook hun pronostiek uitbrengen. «Anders dan vorig jaar gaan
we door tot we er bij neervallen of totdat er geen uitdagers meer
zijn», licht Eric toe. «Winnen zij, dan behouden ze hun inzet. Maar als
wij kunnen winnen, dan gaat het dubbele van hun inzet naar dat an-
dere ‘glazen huis’.» 
Enkele competitiespelers gaven gisteren tegen betaling ook initia-
tielessen squash. «Vorig jaar verzamelden we zo 1.211 euro. Dit jaar
moet dat meer worden», aldus nog Eric Ceusters.

(SPK)

personeelsleden. Die worden aangevuld
door jobstudenten maar om in het zwem-
bad aan de slag te kunnen moeten ze over
een reddingsdiploma kunnen beschikken.
«Momenteel denken we er ook niet aan om
de tarieven op te trekken. Deze blijven het-
zelfde», aldus de schepen. In 2009 breiden
de openingsuren uit. Op woensdag- en vrij-
dagavond kan je vrij zwemmen tot 21 uur.

In navolging van ‘Start to Run’ wordt in de
stad ook gestart met ‘Start to Swim’. «Heel
wat mensen staan huiverend en bibberend
aan de kant zonder echt de plons te wagen»,
aldus de schepen. «Daarom starten we op
28 januari 2009 met ‘Start to Swim’. Je kan
kiezen uit verschillende lengtes om te
zwemmen. Ook voor de mensen die totaal
niet kunnen zwemmen is er een plaatsje.»

Begin januari stelt de stad ook het zwem-
bad gratis ter beschikking van de Provin-
ciale Zwemkampioenschappen en red-
dend zwemmen. 

Meer info over de initiatieven vind je 
op de vernieuwde website: 

www.zwembadaarschot.net

Stedelijk Zwembad opnieuw populair

BAAL

BOMVOLLE FEESTTENT TIJDENS SCHLAGERAVOND
Naar jaarlijkse gewoonte pakte
Retro Cycling Team De Eddy’s uit
Baal zaterdag uit met een
Vlaamse Schlageravond. In een
overvolle verwarmde feesttent
in het centrum van Baal ging het
publiek uit de bol tijdens optre-
dens van onder meer Paul Severs
en Sam Gooris. 
De Eddy’s, een bende die voor het
plezier op koersfietsen uit
Merckx’ tijd rondtoert, was trots
op de affiche die ze wist samen te
stellen. Zo stonden onder meer
Yves Segers en Tony Cabana op
het podium. Zoals ieder jaar
stond de Vlaamse Schlager-
avond dus ook zaterdagavond
weer garant voor een avond vol
ambiance. (SPK)Baal gaat uit zijn dak op Vlaamse schlagers. Foto Baert

Enkele medewerkers van het Stedelijk Zwembad in Aarschot . Foto Bollen
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Jo De Prijck en Eric Keusters (midden). Foto Baert
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