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NIEUWERKERKEN

Bewusteloze
drugsgebruiker
leidt naar dealer
De29-jarigeTomC.uitNieuwer-
kerken is veroordeeld tot twaalf
maandencelen6.000euroboe-
te, beiden voor de helftmet uit-
stel, vooreenhandeltje inxtcen
speed. In januarivorig jaarwerd
een drugsgebruiker bewuste-
loos gevonden aan het station
vanSint-Truiden.Hijwerdopge-
nomenmet een overdosis GHB.
Naasthetslachtofferlageengsm
met drugsberichten van be-
klaagde Tom. De man gaf zijn
drugshandeltoe,maarverklaar-
de alleen speed te hebben ver-
kocht. Zo’n 25 gram per week.
«Met de overdosis GHB heeft hij
nietstemaken»,benadruktezijn
advocaat.Detwintigerwasactief
tussen juli 2013enapril 2014en
verdiendeeenkleine8.000euro
aanzijnhandeltje.Diesomwerd
verbeurdverklaard. Wil hij van
zijn uitstel genieten, moet hij
zich laten behandelen voor zijn
drugsprobleem en urinetesten
ondergaan. (ERS)

ST-KATELIJNE-WAVER

Inbrekersbende
brak in bij zeventig
woningen
Zestienledenvaneeninbrekers-
bendeuitCharleroiriskerencel-
straffenvanzesmaandentotvijf
jaareffectief.Debendegingzeer
professioneelenuiterstgestruc-
tureerd tewerk. Het gebruikte
codetaal ommet elkaar te com-
municerenenpleegdeineenpe-
riode van vier maanden een tot
twee inbraken per dag. De da-
ders sloegen veelal toe in Gent,
Antwerpen, Sint-Niklaas, Boom
en soms zelf in het buitenland.
De bende kon in beeld worden
gebracht nadat de politie van
BODUKAP twee leden op heter-
daadbetraptebij eenwoningin-
braak in Sint-Katelijne-Waver.
De buit van de bende bestond
steeds uit geld, juwelen of zelfs
merkkledij. Vervolgens verpat-
stenzehunbuitaantweehelers.
Van de zestien bendeleden ver-
schenen gisteren negen leden.
De andere lieten verstek of wa-
ren nog in het buitenland. De
zaak wordt binnenkort verder
gezet. (TVDZM)

HECHTEL-EKSEL

Bromfietser vlucht
voor controle door
te spookrijden
De lokale politie van de zone
Kempenland heeft donderdag-
avondrond23uureenbromfiet-
ser tegengehoudendieeencon-
trole op de Noord-Zuidverbin-
ding(N74)inHechtel-Ekselpro-
beerdeteontwijkendoortegaan
spookrijden.Dat gebeurde inde
richting van Hasselt. «De be-
stuurderreedmetzijnbromfiets
met gedoofde lichten tegen de
richtingin»,zegtpolitiecommis-
saris Eric Cenens. «Hij bracht
daarbij andere bestuurders in
gevaar. De bestuurder droeg
geenvalhelm,wasnietinhetbe-
zit van een geldig rijbewijs en
kongeengeldigverzekeringsdo-
cument voorleggen. Bovendien
was de man onder invloed van
verdovende middelen.» De roe-
keloze bromfietser kreeg een
proces-verbaal. Zijn voertuig
werdinbeslaggenomen. (JDSL)

DIEPENBEEK/BILZEN
Tweevrouwengewondbij
botsing
Op de Verbindingslaan in Die-
penbeek zijn donderdagavond
rond 22.15 uur twee personen-
wagens gebotst. De 58-jarige
MargarethaE.uithetNederland-
se Thorn en de 19-jarige Anne-
leen V. uit Bilzen liepen lichte
verwondingenop. (JDSL)

OVERPELT
Bromfietser(18)gewond
In de Lodewijk de Raetlaan in
Overpeltzijngisterochtendrond
7 uur een bromfietser en een
personenwagentegenelkaarge-
botst. De 18-jarige bromfietser
vielenraaktelichtgewond.(JDSL)

Zara en Marks & Spencer zijn er al • Apple Store komt nog

Exclusief shoppen in Guldenvlieslaan
ELSENE

De meest exclusieve plek om te shoppen
is tegenwoordig het gloednieuwe Toison
d’Orcomplex in de Guldenvlieslaan in Else-
ne. Zara opende er zijn grootste vestiging
van België, Marks & Spencer deed er de
deuren open en eind dit jaar komt er ook
een Apple Store.
AMAURY MICHAUX

DeGuldenVlieslaanleekdevoor-
bije dagen wel de Nieuwstraat.
Donderdagvoormiddag stonden
nogvoordeofficiëleopeningvan
Marks & Spencer al honderden
personen aan te schuiven. Ook
gisteren stond er nog een serieu-
zewachtrij en ook vandaagwor-
den er heel wat nieuwsgierigen
verwacht.DeBritseketenpaktuit
met 5.000 vierkante meter win-
keloppervlakte en naast kleding
komterookeenfoodhallmeton-
der anderewijn en voorverpakte
maaltijden, een bakkerij en een
café. Enhet is vooral voorde food
hall dat al die bezoekers in de rij
staan. «Ikhebooitnog ineenves-
tiging van Marks & Spencer in
Antwerpengewerkt», verteltKris
Vanmeroye,diesamenmetdoch-
ter Carolien al een half uur in de
rij staat.«Wezijnspeciaalvoorde
opening naar Brussel gekomen.
Ik hoop er de nostalgie van vroe-
ger terug te vinden, en uiteraard
de ‘sausages’ en ‘marmalade’.»

Grandeur van jaren 70
Ook Stefanie en Elisa staan in de
wachtrij voor de voedselafdeling
vandeketen.«Zehebbenhiereen
Britse selectie thee en speciale
gebakjeszoalsscones.Vandekle-
ren zijn we niet zo gek.»Ook Na-
thalie Sebbe uit Sint-Gillis pas-
seertervoordescones.«Derijwas
vrijdag niet zo lang en ik had zin
inenkeleversescones.Dewinkel
is eenverrijkingvoordebuurt.»

DeopeningvanMarks&Spencer
past in de strategie van de ge-
meente Elsene om de wijk terug
degrandeurvandejaren70tege-
ven.Degemeentewildewijkeen
gemengd karakter geven door in
te zetten op appartementen, een
crècheenwinkelsmeteenzekere
uitstraling.ZokomteropDeGul-
denVlieslaantegenheteindevan
het jaar ook een Apple Store,
openden & Other Stories en Karl
Lagerfeldaleenvestigingenging
donderdagookdegrootsteBelgi-
schevestigingvanZaraopen.«Als
gemeentehebbenweniet achter
deze merken gevraagd, maar
toenikhoordedatMarks&Spen-
cernaarhierkwam,wasikwelte-
vreden», vertelt schepenvanSte-
denbouwNathalieGilson (MR).

Horeca
«Ook horeca en woningen moe-
ten hier hun plek krijgen. We
moeten de buurt terug boeiend
maken, en dat kan alleen door in

DeafdelingHome inMarks&Spencer.
Foto’s Jan Aelberts

Nathalie Sebbe uit Sint-Gillis kwamnaarMarks
&Spencer voor de ‘scones’, een gebakje.

Er stond een langewachtrij bij de opening vanMarks&Spencer. Ernaast ligt de pas geopendeZara.

te zetten op een gemengd karak-
ter. Op eenbepaald ogenblikwas
er hier een overschot aan kan-
toorruimtes. ‘s Avonds en in de
weekendsgafdateentriestbeeld.
We willen er nu voor zorgen dat
mensenhieralleskunnenvinden
wat er ook in de stad Brussel te
vinden is.»
HetToisond’Orcomplexvanpro-

jectontwikkelaarProWinkomoet
volgens de schepen ook een ant-
woord bieden op de opkomende
winkelcentra Uplace, Neo en
Dockx Bruxsel. «Het is belangrijk
dat we onze binnenstad verster-
kentegendezecomplexenbuiten
Brussel. In deze wijk bieden we
eenbeetjevanallesaan: luxegaat
hiersamenmetgewonemerken.»

Naast ruim11.000 vierkanteme-
ter commerciële ruimte en
14.669 vierkantemeter voorwo-
ningen komt er in het Toison
d’Orcomplexookeencrèchevoor
78kinderenen326parkeerplaat-
sen en een fietsparking met 139
plaatsen. In totaal zijn er 84 ap-
partementenwaarvan 12 sociale
woningen.

Het is belangrijk dat
we onze binnenstad
versterken tegen
complexen zoals
Uplace

SCHEPEN NATHALIE GILSON

Gisteren kregen de kinderen ballonnen aangeboden.
Foto Henk Deleu

De bibus in Zwevegem blaast
vijf kaarsjesuit.Demobielebib
bedient ondermeer verafgele-
gen deelgemeenten met boe-
kenendvd’s.Ondermeer scho-
lieren komen op vaste tijdstip-
pen inklasverbandnaardebus.
«Vorig jaarbezochtenmeerdan
20.000mensendebibus.Dat is
eenstijging van tienprocent in
vergelijkingmet 2013», zegt N-
VA-schepen Eddy Defoor. «We
blijven de dienstverlening uit-
breiden. Voortaan stopt de bus
ook aan de Kreupelschool in

Zwevegem.»
In de bus worden ook andere
diensten en producten van
OCMW en gemeente aangebo-
den zoals identiteitskaarten,
rijbewijzen, vuilniszakken,
postzegels en allerlei attesten.
Omde vijfde verjaardag te vie-
ren,wordendegebruikers inde
watten gelegd. Er is tot en met
april 2016 elke maand een
nieuwe actie vol attenties en
prijzen.
Meer info via www.zweve-
gem.be/bibus. (LPS)

ZWEVEGEM

Bibus viert vijfde verjaardag

Achter het kasteel van Bokrijk
staan nog tot zondag 7 juni 44
bewerkte Duitse Stahlhelmen.
Ze zijn van beton, wegen elk
twee ton enmaken deel uit van
de herdenking 100 jaar Groote
Oorlogdievorig jaar startte.
ElkeLimburgsegemeentekreeg
een identieke kleurloze helm
bezorgd. Kunstenaars, socio-
culturele verenigingen, scholen

en jeugdgroepen mochten ze
creatiefbewerken.«Indrukwek-
kend om ze hier nu bij elkaar te
zien», zegt Ingourt Wevers die
gisteren met leerlingen van la-
gere school Sint-Lambertus uit
Opglabbeek in Bokrijk op dag-
uitstapwas. «Opelkehelmzie je
eenanderekijk opdeoorlog.» In
Herstappe, kleinste gemeente
vanhet land,werkten alle 87 in-

wonersmee.Elkvanhenlieteen
afdruk van hun handen achter
op de helm. Na afloop van de
doortocht in Bokrijk komen de
helmeninHalentestaan.Zekrij-
gen daar een plek op de locatie
van de Slag van de ZilverenHel-
men. «Hier wordt een perma-
nent herinneringspark inge-
richt», zegt gedeputeerde Igor
Philtjens. (LXB)

GENK

44 Duitse helmen van twee ton per stuk
samengebracht bij kasteel van Bokrijk

Elke Limburgse gemeentemocht een helmbewerken,met een kleurrijk resultaat. Foto Dalemans
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GEWOONWEG...
OnzemamaisgewoonwegDEBESTE!
Veel liefsvanons.
Marijke, Bart en Inge Vanderheyden, Meerbeke

MAMOESJKI
MijnMamoesjki isdebeste!Wijhebbensamen
alheelwatwatertjesdoorzwommen,datschept
eenband.Zemaaktookhetbestestoofvleesvan
heelhetkabouterdorp.Moekie,we loveyou!
GelukkigeMoederdag!
Freia Jaspaert (29), Aalst

GAAFSTE MOEDER
Degaafstemoeder
vanhet land,
ikzethetmorgen indekrant.
Moederdagvoor
mijnwereldmam,
iktrommelhetopdetamtam.
Decoolstemoeder
van ’theelal?
Dat ismijnmoeder...
Wist je ’tal?
Hanne Lefevere (9),
Sint-Eloois-Winkel

DANK JE VOOR DE HOND!
Lander:Vooronsben jede liefstemamavan
hetheelal,daaromwillenwejeverrassen
meteenkleinkrantenkopje. Jebentdebeste
mamaomdatweeenhondvanjoukregen
terwijl jeerzelfechtgeenwou:-) Jeorgani-
seertookaltijddebesteverjaardagfeestjes,
zoalsmijn laatstefeestjemethetslagroom-
taartengevecht.
Nore: Jebentaltijd liefen ikvindhetheel leuk
dat jemoeder-dochterdagenplantom
samentegaanshoppen.
Lander (11) en Nore (9) DeWit, Moorsel

CARNAVAL
Ikhebmijnmamadit jaarzovergekregenom
samenmetmijcarnaval tevieren.Datwaseen
superleukeervaring!Ensindsdriewekenwoon
ikweerbijhaar inomdat ikwaterschadeheb in
mijnappartement.Terwijl ikstondtefeesten,
wasmijnmamaalwateraanhetopdweilen. In
hetmiddenvandenacht! Ikbeneenvolwassen
vrouw, leefmijneigen leven,maar ikkanecht
nietzondermijnmama.Dank jemamaomdat
jedebeste, tofsteen liefstebent!
Ingrid (32) Houben, Ham

ZO GEDULDIG
IkbenEliasenstahiersamenmetmijnmamaElfieopdefoto.Zij is
deallerbesteenallerliefstevandehelewereld,omdatzijzogoedvoormij
zorgtenzogeduldig is. IkhebhetsyndroomvanLesch-Nyhanendaardoor
kan iknietzittenofstappen.Mijnmamaheeftal forsespierballengekregen
doormijaltijd tedragen. Ikbenheel fieropmijnmamaomdatzijzopositief
blijft inhet leven.Enbinnenkortgaanmamaenpapatrouwenenikmag
bruidskindjezijn!
Elias De Ridder (2), Lebbeke

100 JAAR
Ikhouvanjemamaenwil jenooitmeer
kwijt,onzeknuffeltjes,onzezoentjes. Ik
hoopdat jewel100 jaarwordtennooit
sterft,zokunnenwealtijdmaarmeer

knuffeltjesgeven. Ikvindhetookzeer leuk
als jemesteunt,daarom:mama,rozenzijn
rood,eenblauwedruif isblauw,maar jij

bentechteentopvrouw!
Brecht Decock (10), Oostrozebeke

Onze mama
is de beste

‘Vertel ons waarom jouw mama de Beste en Liefste ter wereld is’, vroegen we
onze lezers. We kregen veel mooie, hartverwarmende antwoorden.
Hieronder een greep uit de brieven. Voor alle mama’s een mooie Moederdag!

BRIEVEN VOOR MOEDERDAG

LACHEBEKJES
Mijnmamaisde
allerliefste!Zedoet
heelveelmetmijenwe
lachenheelveel.
Mama, ikzie jegraag!
Loveyou!
Sam-Louise
Berckmoes (7), Bazel

ALTIJD DAAR
Ikwilmijnmamaindebloemetjeszetten
omdatzijde liefsteendebeste is!Zestaat
altijdklaarvoormij.Ze isnietalleenmijn
moeder,maarookmijnbestevriendin.
Ikzeghetmisschiennietveel,maar ikhou
vanjou.Xx
StaceyWarlop (18), Gullegem

MIJN HELDIN
Moeke,zeggenwaaromjevoormijdeBesteen
Liefstebent, lijktmakkelijk,entoch: ikhebhet
nooitmetzoveelwoordengedaan.Nupas,sinds
ikweetdat jeziekbent,komthetbesefdataan
alleseeneindekomt.Zoals jijnudebalansop-
maaktvan jouwleven,zodoe ikdatmethetmij-
ne.Wat jijmehebtgeleerd—ooghebbenvoor
schoonheid, stijl,doorzettingsvermogen, liefde
voordedieren, je inzettenvoor jepartner, jebe-
langeloos inzettenvoor jekinderen, je liefde
voorkoffie— diedingengeef ikdooraanmijn
dochters, jouwkleinkinderen. Jehebtmesteeds
opnieuwrechtgetrokken,verder lerengaanmet
mijn levenwanneer ik(weereens)gevallenwas.
Mijnvoorbeeld,datben jij:mijnheldin.Eénding
zal jeechternooit lukken:vanmijeengoeiehuis-
vrouwmaken:-)Mama, jebent84enhebtaltijd
vooronsendekinderengezorgd,nuzijnwijer
omjetehelpenentestrijdentegen jeziekte!
Brigitte (56), Nicole (50) en Guy (47) Piro,
Gentbrugge

ALTIJD VERWEND
Wijvindenonzemamaechtwelkeicool!Ondanks
haarzwaredarmziekte,doetzijallesvoorons.Ze
maaktde lekkerstepastaklaar,ookalmagzeer
zelfnietvaneten.Zespeeltwekelijkseentofge-
zelschapsspelmetons.Zegaatmetonsfietsen.
Zeverwentonsmettoffeverrassingen.Zehelpt
onsalsweeensverdrietigzijn.Afentoeheeftzij
hetookweleensmoeilijk,omdatzealvier jaar
ziek isennooitmeerde lekkeredingenvanvroe-
gerkaneten,wantanderskrijgtzeheelveelbuik-
pijn.Vier jaargeledenstierfhaareigenmama.
Wijmissen ‘moeke’nogelkedag.DaaromisMoe-
derdageendagdiewenooitvergeten.Mama,we
zien jekeigraag(enonzepapaooknatuurlijk)!
Stijn en Seppe Schelkens, Nijlen

OOK MIJN VRIENDIN
Mijnmamaenikzijntweehandenop
éénbuik.Ze isnietalleenmijnmama,
maarookeenvriendinbijwie ikkan
uithuilen.Enals ikeenprobleemheb,

geeftzemealtijdgoeieraad. Ikziehaar
graagenzouhaarvoorgeengeld

terwereldwillenruilen.
Shauni Verluyten (15), Tessenderlo
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HONDERD REDENEN
Liefstemama, Ikkan100redenen
bedenkenwaaromjijdebestebent.
Vandaagvierenwedatde liefste
mamatoevalligookmijnmamais!

Bedanktdat jealtijdvoorme
klaarstaat. I loveyou+1.

Jekwabbernootje.
Lara De Deken (14), Aalst

WE KIEZEN JOU
Zelfsalswezelfons
‘moeke’mochtenkie-
zen,dankiezenwetoch
ALTIJD jou!Dikkekusjes
vanuitonshartje.
Stan (6) enMattias (4)
Maes, Lebbeke
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