Vrachtwagen slingert arbeider onder oplegger

«SLECHTS SCHRAM
AAN MIJN BEEN»

Een 53-jarige slager uit Tienen heeft 80 uur
werkstraf gekregen omdat hij anderhalf jaar lang
gestolen vlees verkocht. Jean M. werd bevoorraad
door drie werknemers van de Proxy Delhaize in
Kumtich (Tienen). Tussen 1 januari 2008 en 3 juli
2009 kreeg hij zo’n vijftig keer een voorraad filets
purs, entrecotes en cervela’s van stadsgenoten
Martin D. (43), Philippe D. (41) en Patrick A. (45),
die in de beenhouwerij van het warenhuis
werkten. Het viertal moet de Proxy Delhaize
20.758 euro schadevergoeding betalen. (MVH)

Een 37-jarige wegenbouwer heeft gistermiddag een zwaar
verkeersongeval op de E40 in Vlierzele overleefd. Een trucker
ramde de twee werfwagens van Wim Schellekens en zijn collega’s.
Door de klap werd de man onder de oplegger van zijn eigen
vrachtwagen geslingerd. Als bij wonder kroop hij er even later
ongedeerd weer onderuit. De 30-jarige chauffeur van de truck
overleefde de klap niet.

Wegenwerker
Wim Schellekens.
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De truck schampt een signalisatiewagen en wijkt uit naar links.
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Ramt daarna een auto
en schiet naar rechts.

3

Vliegt richting werfwagen.
Een wegenwerker wordt
geraakt en belandt
onder zijn eigen
oplegger.

Domme dieven
tanken wagen vol water

Drie Litouwers zijn op een wel erg domme manier
tegen de lamp gelopen. Nadat het trio eerder al een
jerrycan stookolie gestolen had bij een fruitboer in
Zottegem, dachten ze vier dagen later opnieuw hun
slag te slaan. Wat ze niét wisten, was dat de fruitboer
zijn tanks intussen gevuld had met water.
Dat merkten de dieven pas toen hun oude Seat een
kilometer verder stilviel. De politie doorzocht de wagen
en trof er heel wat gestolen materiaal en inbrekersgereedschap aan. De drie mannen werden opgepakt.
Het parket eiste gisteren drie jaar cel. Vonnis op
15 november. (LKI)

EENZAAMHEID BIJ OUDEREN STEEDS GROTER PROBLEEM

Vijftiger ligt
2 jaar dood in
appartement

3
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Slager verkoopt vlees
gestolen uit Delhaize

Postkantoren vrijdag dicht
Voor verschillende openbare diensten is vrijdag
12 november een brugdag. Zo zal een aantal piekuurtreinen niet rijden en hanteren ook de bussen, trams en
metro’s een vakantieregeling. De meeste scholen geven
op hun beurt een vrije dag en de 700 kantoren van bpost
blijven zowel vrijdag als zaterdag dicht. De postbodes
daarentegen rijden wél uit. Wie toch postzegels wil
kopen, kan terecht bij de 700 postpunten in winkels die wel
opengaan. Ook de banken zijn gewoon open. (CSG)

De arbeider werd onder de blauwe oplegger gekatapulteerd. Foto’s VMD
Het ongeval gebeurde rond
halftwee. «We kwamen enkele
vangrails herstellen. Alle signalisatiewagens waren opgesteld.
Ik zat nog in de cabine van de
vrachtwagen toen ik plots een
luide klap hoorde. Ik keek
achterom en zag één en al
ravage», zegt Francis De Troyer,
een collega van Schellekens.
Een 30-jarige trucker uit Herve
had de mobiele werf te laat
opgemerkt en schampte eerst
een signalisatiewagen, week uit,
botste op een auto en tot slot op
op één van de de werfwagens.
De truck kwam tot stilstand
tegen de vangrail, de lading

karton kwam op de snelweg
terecht. Voor chauffeur Samir I.
kon geen hulp meer baten. De
man was op slag dood.
Francis De Troyer zag al gauw dat
al zijn collega’s ongedeerd
waren. Alleen Wim Schellekens
kon hij nergens bespeuren. Die
was na de klap onder de oplegger van de werfwagen
verdwenen. «Ik hoorde lawaai
en zag die vrachtwagen plots op
mij afkomen», vertelt de man uit
Breendonk. «Ik kon geen kant
meer uit. Ik heb nog geprobeerd
om weg te springen, maar dat is
niet meer gelukt. Ik heb een klap
gekregen (wellicht van de lading

karton die uit de truck vloog, red.)
en ben daardoor onder mijn
eigen oplegger geslingerd.»
De collega’s van Wim vreesden
het ergste, maar de 37-jarige
man kroop even later op eigen
kracht van onder het gevaarte.
«Tot mijn eigen verbazing ben ik
zo goed als ongedeerd, ik heb
enkel wat kneuzingen en een
schaafwondje aan mijn been. Ik
zal een goede engelbewaarder
hebben», aldus Schellekens,
die uit voorzorg toch naar het
ziekenhuis gebracht werd.
Door het ongeval stond er urenlang een file op de E40 richting
Gent. (VMD/CDS)

VLUCHTENDE WINKELDIEF VALT TE PLETTER
Een vluchtende winkeldief is
gisternamiddag in Leuven
levensgevaarlijk gewond geraakt bij een achtervolging.
De dief was met zijn buit —

een aanzienlijke hoeveelheid
kledingstukken — de Leuvense
stadsbibliotheek Tweebronnen
ingevlucht, waar hij in het nauw
gedreven werd door een politie-

ploeg en winkeldetective. De
twintiger besloot daarop van
een vijf meter hoge balustrade
te springen. Daarbij raakte hij
zwaargewond. (SPK)

Fraude met
appartementen
op Immoweb
Oplichters bieden fictieve appartementen aan op de vastgoedsite
Immoweb.be. Telkens wordt een
prachtige stek aangeboden voor
een lage huurprijs. De fraudeurs
vragen geïnteresseerde huurders
om een bedrag over te maken in
ruil voor een contract en de sleutels. Het geld — dat moet worden
gestort via Western Union — zijn
de huurders nadien kwijt.
De afgelopen twee maanden
waren er zeker twee gevallen van
dergelijke oplichting, zo meldt
Humo in zijn nieuwe nummer dat
vandaag verschijnt. De oplichters
passen de zoekertjes ook af en
toe aan. Ze laten het adres plots
weg of bieden eenzelfde appartement in verschillende steden
aan. Immoweb geeft toe dat niet
alle zoekertjes worden gecontroleerd. «Maar bij een klacht wordt
wel meteen ingegrepen.»
**

De 54-jarige Vietnamees Kham Nguyen Van stierf
in complete eenzaamheid. Hij had geen familie of
vrienden die hem misten. Zijn rekeningen betaalde
hij met een permanente opdracht bij de bank. De
man was nochtans niet nieuw in het land. Hij
woonde al tien jaar in de blokken van socialehuisvestingsmaatschappij Woonhaven aan het Kiel in
Antwerpen. Een buurman, Abdelaziz Saïdi, heeft
Kham de laatste keer gezien in het voorjaar van
2009. Hij en de Vietnamees waren de enige bewoners van de vierde en hoogste verdieping in het
woonblok. «Ik was de enige met wie Abdelaziz af en
toe contact had. Hij had geen familie of vrienden.
Alles wat hij deed, was thuiszitten, tv-kijken en
zwaar drinken. Maar hij deed geen vlieg kwaad.»

Deurwaarder
Het lijk werd per toeval gevonden. De bestendige
betaalopdracht liep vorig jaar af. Na een juridische
procedure waarbij de man bij verstek werd veroordeeld tot het betalen van zijn huur, ging een deurwaarder de achterstallen opeisen. Hij ontdekte het
lichaam van de man. Nochtans had dat al veel
vroeger kunnen gebeuren. «De brievenbus van Kham
zat na verloop van tijd propvol. Ik raapte de brieven
op die ernaast vielen, en legde die op de overloop. Zij
bleven er onaangeroerd liggen. Niemand ging eens
kijken bij hem», vertelt de buurman.
Het is niet de eerste keer dat een dode thuis pas na
lange tijd wordt gevonden. Vorig jaar zat in Anderlecht een man van 69 jaar vijf maanden dood op zijn
toilet. En in Jette werden een bejaarde vrouw en
haar zoon dood teruggevonden in hun appartement, vijf jaar nadat ze gestorven waren. Recent
onderzoek van de Vlaamse overheid toont aan dat
bijna één op de vijf Vlamingen met ernstige eenzaamheid kampt. «En dat probleem gaan we niet
oplossen door die mensen een computer te geven
en hen op internet te laten gaan», zegt professor
eerstelijnsgezondheidszorg Marc Cosyns (UGent).

Geïsoleerd
«De overheid wil mensen zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving laten leven. Dat is goed, zolang ze
maatschappelijk kunnen functioneren. Maar zodra
ze niet meer naar buiten kunnen, raken ze heel snel
sterk geïsoleerd. Er zitten zoveel mensen te verkommeren in die grote woonblokken. Als we iets
willen doen aan de problematiek van de eenzaamheid, moeten we ervoor zorgen dat die mensen
vroeger naar een woon-zorgcentrum kunnen gaan.
Ze kunnen er een heel nieuw sociaal leven opbou-
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Buurman Abdelaziz Saïdi

MENSEN MOETEN
VROEGER NAAR EEN
WOON-ZORGCENTRUM
KUNNEN IN PLAATS VAN
TE ZITTEN VERKOMMEREN
IN ZO’N WOONBLOK
Prof. Marc Cosyns (UGent)

wen. Helaas zijn woon-zorgcentra verplicht voorrang te geven aan heel sterk zorgbehoevenden.
Ouderen die nog ‘te goed’ zijn, komen er niet in. Dat
is een verkeerd beleid. Iedereen weet dat de samenleving aan het vergrijzen is.»
De Sint-Egidiusgemeenschap van Antwerpen is gisteravond bloemen gaan neerleggen aan de woonblokken. «Dit feit legt op pijnlijke wijze de gigantische
eenzaamheid in de stad bloot», aldus de vereniging.

Auto meegesleurd door trein
Aan een spoorwegovergang in
Hasselt is gisterochtend een
auto onder een trein terechtgekomen. Getuigen zagen plots
een Alfa Romeo door de gesloten
slagbomen in de Walenstraat

Een jongetje van 8
op de schietclub.
Als het van de
Schietsportkoepel
afhangt, krijgt hij
binnenkort heel wat
jongere clubgenoten.

Boeren krijgen gratis kat
(om muizen te vangen)
In Tielt-Winge
kunnen alle
landbouwers
gratis een gesteriliseerde kat krijgen. Dierenbescherming ‘De Schakel’ is
er gestart met de actie ‘Kat
Zkt. Boer’. «Omdat we veel
te veel verwilderde katten
moeten laten inslapen»,
verklaart voorzitter Willy
Desmedt. «Tamme poezen
kunnen we plaatsen in
gezinnen, maar voor
verwilderde dieren vinden
we vaak geen nieuw baasje.» Veel landbouwers
houden namelijk geen
katten meer omdat de
kosten voor sterilisatie
of castratie vrij hoog
zijn. «Daarom krijgen
ze van ons gratis een
gesteriliseerde kat. Zo
zijn ze meteen verlost van eventuele
muizen in hun
stallen.» (GMA)

In Duffel bij Mechelen is gisteren een 39-jarige vrouw
ternauwernood aan haar razende ex-vriend (53)
kunnen ontsnappen nadat hij haar tijdens een ruzie
met verschillende messteken had toegetakeld.

IK RAAPTE DE
BRIEVEN OP DIE
NAAST ZIJN BUS
VIELEN EN LEGDE
ZE OP DE
OVERLOOP. DAAR BLEVEN
ZE ONAANGEROERD LIGGEN

crashen. Net op dat moment
denderde een lege passagierstrein voorbij.
De wagen werd weggeslingerd
en tegen een paal. Bestuurder
Giovanni Ieroianni (65) over-

leed op weg naar het ziekenhuis. Mogelijk werd hij verblind
door de laaghangende zon.
De machinist van de trein verkeerde na de klap in shock.
(RTZ)
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In het Laarbeekbos in Jette heeft de politie gisteren de hele
dag gezocht naar een meisje. Het kind werd door twee
verpleegkundigen van het ziekenhuis van Jette opgemerkt
toen het blootsvoets en in pyjama in de richting van de Ring
stapte. Enkele minuten later werd het meisje — dat huilde
en zichtbaar in paniek was — ook gespot door een oudere
dame, die de politie waarschuwde. Het meisje zou het bos
ingelopen zijn en was sindsdien spoorloos.
De politie zette onder meer een helikopter in, maar vond
het meisje niet terug. Uiteindelijk bleek dat het kind een
halfuurtje nadat het voor de laatste keer gezien werd,
alweer veilig bij haar ouders was. Een wandelend echtpaar
sprak de 10-jarige Marie aan en bracht haar naar huis.
Het meisje zou thuis weggelopen zijn na een kleine ruzie
met haar ouders. (CDS/HVDC)

Foto De Bock

«Alleen zo kweek je
KAMPIOENEN»

Vrouw kan ontsnappen nadat
ex haar toetakelde met mes

Kham Nguyen Van (54) woonde op de vierde
verdieping van dit socialewoonblok aan
het Kiel in Antwerpen. Foto’s De Scheirder/Kos
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SCHIETCLUBS
REKRUTEREN
KINDEREN
VANAF JAAR

Vermist meisje (10) in pyjama
teruggevonden in Jette

In een woonblok in Antwerpen is het lichaam gevonden van een 54-jarige
man die al bijna twee jaar dood was. Hij werd door niemand gemist. Een
deurwaarder trof het lijk aan. Eenzaamheid bij ouderen wordt een steeds
groter probleem, zo blijkt uit recent onderzoek. «Mensen zo lang mogelijk
in hun eigen omgeving laten wonen, is geen goed idee. Ze moeten makkelijker en op jongere leeftijd naar een zorgcentrum kunnen gaan», zegt
professor Marc Cosyns.
PHILIPPE GHYSENS EN
PATRICK LEFELON

De Vlaamse Schietsportkoepel wil kinderen vanaf 6 jaar rekruteren om hen met een luchtdrukwapen te leren omgaan. Als de
kleintjes al op jonge leeftijd met loodjes kunnen schieten, zal dat
op termijn wel een paar olympische kampioenen opleveren, is de
redenering. «Onzin om daar al zo vroeg mee te beginnen», meent
pedagoge Marijke Bisschop. «Bovendien zit er altijd een commercieel tintje aan: dit levert de clubs weer extra inkomsten op.»

AFP
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Sabrina D.V. incasseerde steken over haar hele lichaam en
vocht gisteravond nog voor haar leven. Dader Hugo S.
werd opgepakt in een garagebox in Lier, waar hij zich na de
steekpartij verschanst had. Het bloedbad speelde zich in
de voormiddag af in de woning van het slachtoffer aan de
Lindenlei. Buren hoorden geruzie en zagen het slachtoffer
vluchten langs de achterdeur. «Sabrina is tot aan mijn
achtertuin gestrompeld en daar ineengezakt. Ze zat helemaal onder het bloed en had steekwonden in haar buik en
rug, aan haar polsen en haar hoofd», vertelt buurvrouw
Brigitte Ostyn, tevens een vriendin van het slachtoffer.
Het koppel heeft een dochtertje van zes en had de laatste tijd
een knipperlichtrelatie. De man zou zijn ex geregeld mishandelen en zat ooit in de cel voor slagen en verwondingen.
Afgelopen zomer bedreigde hij haar nog op een burenfeest.
«Vanuit zijn wagen maakte hij een gebaar dat hij haar de keel
zou oversnijden. Hugo is een psychoot. Bij gebrek aan bewijzen kon de politie echter niets doen», zucht de buurvrouw.
De man is nu aangehouden voor poging tot moord. (KML)

LIEVE VAN BASTELAERE
Luc Velghe (39) van de Vlaamse
Schietsportkoepel, die zo’n
120 clubs met in totaal bijna
18.000 leden groepeert, ziet er
geen graten in. Integendeel. «Je
moet het beschouwen als een
rekruteringscampagne. Dat gebeurt bij andere sporten, zoals
atletiek of turnen, ook op zo’n
jonge leeftijd. Ik herinner me dat
mijn zoontje, toen hij zes jaar was,
een uitnodiging in de bus kreeg
voor de eerste voetbaltraining van
het seizoen. Iets gelijkaardigs
willen wij doen met de schietsport: kinderen laten kennismaken met de sport onder
begeleiding van gediplomeerde
trainers. Als alles goed verloopt,
kunnen we uit die jongeren later
een aantal toppers creëren, die
hopelijk zorgen voor de nodige
olympische medailles.»

49.943

DE LIJN:
MINUTEN
VERTRAGING PER DAG
Elke dag lopen bussen en trams
van De Lijn 49.943 minuten
vertraging op. En dat terwijl zo
goed als alle bussen van De Lijn
zijn uitgerust met bakjes waarmee de chauffeur een rood
verkeerslicht op groen kan
doen springen. «Maar wat ben
je met zo’n bakje in de bus als
het licht niet reageert?», zegt
Rita Coeck van de socialistische
vakbond ACOD.
Elke dag staan de bussen en
trams van De Lijn een goede
832 uur in de file of lopen ze op
een andere manier vertraging
op, zo blijkt uit cijfers die Jan
Roegiers (sp.a) opvroeg. Hij
dringt er bij Vlaams minister
van Mobiliteit Crevits (CD&V) op
aan om meer werk te maken van
een goede doorstroming van

trams en bussen. Crevits en De
Lijn geloven in het systeem van
verkeerslichtbeïnvloeding dat
chauffeurs toelaat vanuit hun
bus een rood licht op groen te
laten springen.

Flop
Maar in de praktijk blijkt dat
systeem een flop. Volgens De
Lijn zijn haar 4.000 bussen zo
goed als allemaal uitgerust met
bakjes voor verkeerslichtbeïnvloeding. Toch brengt dat voorlopig weinig zoden aan de dijk,
aldus Rita Coeck van ACOD.
«Zo’n bakje in je bus is één zaak,
maar wat ben je ermee als de
lichten er doorgaans niet op reageren?»
Volgens De Lijn zou nochtans
een 900-tal verkeerslichten in
Vlaanderen uitgerust zijn met

het systeem. «In de stadsgebieden, zoals bijvoorbeeld op de
Antwerpse Leien, is dat inderdaad zo», zegt Katrien Jodts
van de socialistische vakbond.
«Maar op heel wat plaatsen zien
de gemeenten zo’n systeem niet
zitten, omdat ze vrezen voor
overlast op de andere wegen. En
dus win je aan één licht twee
minuten, om vervolgens aan de
vijf volgende lichten telkens
twee minuten te verliezen.»
«We hebben nooit gezegd dat
verkeerslichtbeïnvloeding alle
vertragingen zou oplossen»,
zegt Crevits. Al geeft ze toe dat
het systeem «niet overal tot
het verhoopte resultaat heeft
geleid». In de toekomst wil ze
investeren in een flexibeler systeem om lichten van op grotere
afstand te beïnvloeden. (PGL)

OP DE KERMIS
MAG BIJNA ELK
KIND EEN LOODJE
AFVUREN. BIJ ONS
KAN DAT ONDER
BETERE BEGELEIDING

Veel gevaar is er niet mee gemoeid.»

Opgefokt

Luc Velghe

«Het probleem is nu dat de
gemiddelde leeftijd van ons
ledenbestand rond de 45, 50 jaar
draait. Jaarlijks zien we die
leeftijd opschuiven. Daar willen
we verandering in brengen», geeft
Luc Velghe toe. «Onze Waalse
collega’s zijn al bezig met het
rekruteren van zesjarigen. Met
succes. Vandaar dat wij er
volgend jaar ook mee willen
beginnen. Op dit moment zijn
we volop bezig met de voorbereidingen.»

Koppel
ontsnapt aan
carjackers
Na een bezoek aan hamburgertent Quick in Deurne is een
koppel gisternacht kilometerslang
achtervolgd. De 43-jarige vrouw
reed met haar BMW de parking af,
terwijl haar 46-jarige man naast
haar zat. Plots dook een VW Golf
op die opzettelijk de BMW aanreed. De twee inzittenden van
de Golf stapten uit en wilden de
portieren van de BMW openen,
wat niet lukte.
Het aangereden koppel kon
ontsnappen, maar werd enkele
straten verderop klemgereden
door dezelfde Golf. De vrouw
slaagde er een tweede keer in
te ontkomen en reed naar het
Middelaresziekenhuis. Daar nam
een politiepatrouille de BMW in
bescherming. Van de VW Golf was
geen spoor meer te bekennen.
(PLA)

***

«Gevaarlijk is het niet. Mensen die
hun zoon of dochter niet willen
laten aansluiten bij een schietclub, zullen hun kind op geen
enkel moment tegenhouden om
op de kermis in een schietkraam
te gaan staan en daar een schotje
te lossen. Eigenlijk doen wij
hetzelfde, maar onder veel
betere begeleiding. Wij hebben
gewoon een luchtdrukpistool
of -karabijn nodig om onze
sport te beoefenen, zoals een
voetballer een bal nodig heeft.

en

Daar is pedagoge Marijke Bisschop het alvast mee eens. «Ik
denk wel dat het veilig is, want die
clubs kunnen zich niet permitteren dat de kinderen op elkaar
staan te schieten. Maar ik zou het
met mijn kroost nooit doen. Laat
ze met hun zes jaar thuis
symbolisch naar elkaar schieten
met hun houten geweertjes: piefpief-pief, paf-paf-paf. Maar een
sport aanleren met het doel kampioentjes te maken, daar ben ik als
pedagoge nooit voorstander van
geweest, zelfs niet voor tennissterretjes en zo. Dan komen die
ouders mee en worden de kinderen al snel opgefokt. Dát is het
gevaar van sporten die al zo vroeg
competitief beginnen. Op die leeftijd moet het om het plezier gaan.»
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