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STUNTPRIJS!

Een film van Bart De Pauw en Erik Van Looy.

Absolute topcast! Met o.a. Koen De Bouw,  Filip Peeters, Bruno Vanden Broecke, 
Matthias Schoenaerts, Koen De Graeve, Veerle Baetens en Marie Vinck.

Dieven hebben de nummerpla-
ten gestolen van een personen-
wagen die geparkeerd stond in de
Poelweg in Maleizen. De feiten
deden zich afgelopen zaterdag
voor tussen 17.15 en 20.50 uur.

(ABH)

Het Vogelopvangcentrum Mal-
deren heeft gisteren een buizerd,
een havik en een sperwer vrijge-
laten in het gewenningsgebied
in Lippelo. 
«Deze dieren zijn voornamelijk
slachtoffers van de strenge win-
ter. De vogels zijn echter volledig

hersteld en klaar om vrijgelaten
te worden», legt Franky Van Ae-
ken van het VOC uit . «Deze tijd
van het jaar - einde winter, begin
lente - is de meest ideale periode
om hen alsnog de kans te geven
een partner te vinden en te be-
ginnen broeden.» (DBS)

In de nacht van zaterdag op zon-
dag werd ingebroken in een voe-
dingswinkel op de Mechelse-
steenweg. De toegangsdeur werd
opengebroken en uit de winkel
werden twee kassa’s, een weeg-
schaal en 200 euro gestolen. Er is
geen spoor van de daders. (DBS)

De provinciegouverneur en de
bestendige deputatie heeft de
gemeentebegroting van Kapelle-
op-den-Bos voor 2010 goedge-
keurd. Dat is opmerkelijk snel,
gezien de begroting pas eind de-
cember 2009 werd opgesteld.
Deze begroting bevat de moge-
lijkheid tot financiering van de
diverse voorziene initiatieven en
infrastructuurwerken.
De begroting blijft ook voor 2010
met een ongewijzigd belastings-
tarief en bevat bovendien een af-
schaffing van de vroegere huis-
vuilbelasting.

(DDBZ)

De plannen van de firma De Kock
voor de ontginning van de 18 hec-
tare grote zandgroeve aan de
Ganzemansstraat in Neerijse ont-
ketenden al van meet af aan een
storm van protest. Heel wat be-
woners groepeerden zich meteen
in een actiecomité genaamd Ker-
keveld. Zij verzamelden 425 be-

zwaarschriften.
De provincie gaf eerder een mi-
lieuvergunning aan De Kock voor
de ontginning. Zowel de gemeen-
ten Bertem als Huldenberg gin-
gen in beroep. Ook de bewoners
tekenden beroep aan. Vlaams
volksvertegenwoordiger Hermes
Sanctorum (Groen!) plaatste de
geplande ontginning in Neerijse
nu op de agenda van de Commis-
sie Leefmilieu in het Vlaams Par-
lement. Volgens hem moet de
economische noodzaak van de
ontginning onderzocht worden.
«Deze ontginning zal een immen-
se impact hebben op het milieu
en de leefbaarheid van omwo-
nenden», stelt Sanctorum. «De

onduidelijkheid over de route die
vrachtwagens zullen volgen is
ongehoord. Dat betreur ik.»
Minister Schauvliege (CD&V)
stelde dat de economische nood-
zaak geen criterium is om een
vergunning al dan niet toe te
staan. De mogelijke impact op het
milieu is dat wel. De minister
bleef verder erg op de vlakte over
het dossier.
«Wij wachten de zaak af», zegt
burgemeester Marc Verheyden
(CD&V). «Wij hebben ook contact
met Schauvliege, maar het dos-
sier heeft uiteraard tijd nodig. Wij
zijn ook in beroep gegaan. Meer
kunnen we nu niet doen.»

(ABH)

Afgelopen zaterdag werd tussen
2 uur en 11 uur ingebroken in een
eethuis aan de Brusselsesteen-
weg in Overijse. De daders braken
de toegangsdeur open. (ABH)

Er werd ingebroken in een wo-
ning aan de Beierslaan in Overij-
se. De feiten deden zich voor tus-
sen vrijdag 5 maart 8.30 uur en af-
gelopen vrijdag 11 uur. De daders
probeerden eerst de achterdeur
te forceren maar toen dit niet luk-
te, braken ze het raam van de
slaapkamer open. (ABH)

Twee groepen leerlingen van het
Onze-Lieve-Vrouw-Instituut zijn
in de prijzen gevallen bij verschil-
lende wedstrijden. De leerlingen
van 7 Kantoor en Gegevensbeheer
behaalden met hun minionder-
neming Shake-It op de Internatio-
nale Marktdag van de minionder-
neming de eerste prijs in de cate-
gorie beste verkoopstand en ver-
kooptechnieken. Op Dansfollie,
een danswedstrijd voor scholen,
won ‘Dance D-licious’ de eerste
prijs in de categorie originaliteit.
De dansgroep bestaat uit enkele
leerlingen uit verschillende klas-
sen en studierichtingen. (DBS)

Het schepencollege wil een subsi-
die krijgen voor het dossier van de
vernieuwing van de Veldstraat.
Dat dossier moet worden voorge-
legd aan de Gemeentelijke Bege-
leidingscommissie waarin verte-
genwoordigers zetelen van het

Vlaamse Gewest, De Lijn, de pro-
vincie Vlaams-Brabant, de NMBS
en Waterwegen en Zeekanaal. Het
dossier zal eveneens besproken
worden met het Sint-Theresiacol-
lege om het fietsverkeer in detail
in kaart te brengen. (DDBZ)

De gemeente besliste tijdens de
vorige gemeenteraad om samen
met Unizo de handelskern te ver-
sterken. Er zal onder meer beke-
ken worden of er gebruik kan
worden gemaakt van de project-
subsidie Bovenwinkelwonen van
de provincie Vlaams-Brabant.

(DDBZ)

KAV Rode Eversem Limbos en het
LAK-atelier organiseren een
workshop ‘juwelen maken met
fimo’. De workshop is gespreid
over twee avonden. Op woensdag
17 en donderdag 18 maart om
19.30 uur kan je hiervoor terecht
in het LAK-atelier, naast de Linde
in de Potaardestraat 3. Inschrij-
ven bij Marijke Sleebus op
02/270.10.35. (DBS)

In de lagere school van het Heilig
Hartcollege van Wezembeek-
Oppem werd de jeugdboeken-
week gisteren ludiek ingezet. De
leerlingen trokken tijdens de
middagpauze de speelplaats op

met bordjes waarop ‘Recht op
boekenweek’, ‘Recht op voorle-
zen’ en andere boekenslogans te
lezen waren. De komende dagen
zullen de leerlingen tijdens de
middag rond boeken werken en

wie wil kan zich ook terugtrek-
ken in één van de leeshoekjes op
de speelplaats. Daarnaast staan
er ook uitstapjes naar de bib ge-
pland. Voor de speurneuzen is er
een boekenspeurtocht. (ABH)

Tijdens de nacht van zaterdag op
zondag werden 333 bestuurders
aan een ademtest onderworpen
op de Sint-Annalaan in Konings-
lo. 23 bestuurders reden onder
invloed van alcohol. Vijf bestuur-
ders speelden hun rijbewijs kwijt.

(DBS)

Er werd ingebroken in een wo-
ning aan de Vlierbeekberg in
Overijse. De feiten deden zich
voor tussen afgelopen zaterdag
20.15 uur en zondag 00.45 uur. De
achterdeur werd opengebroken.

(ABH)
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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Diefstal in woning

Rijbewijzen ingetrokken

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

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)

Leerlingen komen op voor boeken

De leerlingen zetten hun eisen kracht bij met kleurrijke pamfletten. Foto Galicia

Workshop juwelen
maken

Versterking handelskern
Vernieuwing Veldstraat

Leerlingen in de
prijzen gevallen

Diefstal in woning

Diefstal in eethuis

Minister vaag over zandontginning
Vlaams minister van Leefmilieu
Joke Schauvliege (CD&V) blijft
voorlopig op de vlakte over de
geplande zandontginningen in
Neerijse. Dat blijkt uit haar ant-
woord op een vraag van Vlaams
volksvertegenwoordiger voor
Groen! Hermes Sanctorum.

Snelle goedkeuring
voor begroting

Dieven stelen weegschaal

Opvangcentrum laat roofvogels vrij

De medewerkers lieten de vogels op een rustige plek vrij. Legreve

Nummerplaten gestolen
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Ongeval op knooppunt
Een kop-staartaanrijding tussen
twee vrachtwagens op de E40 in
de richting van Brussel ter hoog-
te van Groot-Bijgaarden veroor-
zaakte gisterochtend een kilo-
meterslange file. Beide voertui-
gen botsten rond 8 uur tegen el-
kaar op de rechterrijstrook, net
voor het belangrijke knooppunt
met de Brusselse Ring. Door de
klap raakte M. D.B uit Sint-Ni-
klaas, de chauffeur in de achter-
ste vrachtwagen, gekwetst. Om-
dat eerst gedacht werd dat de
man gekneld zat in zijn stuurca-

bine, werd het ontzettingsteam
van de brandweer van Asse ter
plaatste gestuurd, maar hun
hulp bleek uiteindelijk niet no-
dig. De vrachtwagen kon een uur
na het ongeval getakeld worden,
het andere voertuig raakte
slechts licht beschadigd en kon
gewoon doorrijden. Nog een
hele tijd na de takel- en reini-
gingswerken van de hulpdien-
sten stond er een kilometerslan-
ge file op de E40, waardoor de
ochtendspits langer duurde dan
gewoonlijk. (JVD)

DADER VERMOMDE ZICH MET ZWARTE CARNAVALSPRUIK

Overvallen op drie apotheken
STROMBEEK-BEVER

Een gewapende man heeft maandagmorgen iets
na negen uur apotheek Cloet in de Sint-Annalaan
in Strombeek-Bever overvallen. Ook in Sint-
Agatha-Berchem en in Sint-Jans-Molenbeek
werd even later een apotheek overvallen. Het
parket gaat ervan uit dat het om dezelfde dader
gaat die zich vermomde met een zwarte carna-
valspruik en wegvluchtte in een zwarte wagen.

DIMITRI BERLANGER,
FREDDY KEMPENEER

De reeks overvallen begon in
Strombeek-Bever. «De dader was

vermomd met een zwarte pruik
en bedreigde de uitbater met een
vuurwapen», legt commissaris
Chris Van Moer van de Grimberg-
se politie uit. «Omdat er op maan-

dagmorgen amper cash geld in de
kassa zit, maakte de overvaller
slechts een kleine geldsom buit. Ik
kan niet zeggen om hoeveel geld
het precies gaat. De dader, die
Frans sprak, is daarna doodleuk
vertrokken met een voertuig.»
Het labo van de federale politie
kwam ter plaatse voor een spo-
renonderzoek. De lokale recher-
che voert het verdere onderzoek.
«Er is mogelijk een spoor en een
link met een aantal overvallen in
enkele Brusselse gemeenten»,
gaat commissaris Van Moer ver-
der. De uitbater van de apotheek
in de Sint-Annalaan in Strom-
beek-Bever wou gisteren niet rea-
geren. Twee jaar geleden werd de
apotheek ook al eens overvallen.
Een uurtje later, rond 10.30 uur,

werd ook apotheek Arcofarma op
de Gentsesteenweg in Sint-Aga-
tha-Berchem overvallen. Daar
moest de dader zonder buit af-
druipen. Het viel de apotheker op
dat de dader ook hier een zwarte
pruik droeg om zijn identiteit te
verbergen. Na de overval reed de
dader weg in een kleine zwarte
wagen in de richting van het
Schweitzerplein. 

Nepwapen
Nog een half uurtje later liep de
‘pruikenman’ een apotheek in de
Jubelfeestlaan in Sint-Jans-
Molenbeek binnen. Hij bedreigde
de apotheker met een wapen en
haalde een kleine geldsom uit de
kassa. De apotheker vermoedt dat
de dader een nepwapen gebruik-

te. De man vluchtte opnieuw weg
in een kleine zwarte auto, deze
keer via de Scheldestraat.
Bij het Brusselse parket werd de
link tussen de drie overvallen snel
gelegd door de pruik die de dader
droeg. «Mogelijk pleegde de da-
der de overvallen in twee ver-
schillende arrondissementen om
de politiediensten in de war te
brengen maar door de centralisa-
tie van de gegevens was het ver-
band tussen de overvallen snel
duidelijk», zegt Jos Colpin van het
Brusselse parket. 
Als de dader zijn eigen wagen
heeft gebruikt voor de overvallen,
is de kans groot dat hij snel zal
worden opgepakt. De politie be-
schikt immers over de nummer-
plaat van de vluchtwagen.
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