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Verzakking vlak 
naast snelweg
Op de E314 in Wilsele 
werd maandagavond de 
weefstrook afgesloten vlak 
bij de oprit Herent richting 
Hasselt. Reden was een ver-
zakking van de strook. Het 
Agentschap Wegen en Ver-
keer stuurde een aannemer 
ter plaatse om de schade op 
te meten.  (hsb)

TIENEN

Twee jaar cel voor 
zware vechtersbaas 
Een man uit Tienen is in de 
Leuvense strafrechtbank bij 
verstek veroordeeld tot twee 
jaar cel en 1.600 euro boete 
omdat hij een andere man 
zwaar had toegetakeld. Het 
slachtoffer hield aan het ge-
weld een blijvende arbeids-
ongeschiktheid van vijf pro-
cent over. Volgens de vast-
stellingen van de deskundige 
liep hij namelijk zware ge-
hoorschade op na het scheu-
ren van zijn trommelvlies. 
Op 19 oktober 2017 had de 
beklaagde ruzie met zijn 
vrienden, waarop het slacht-
offer besliste om tussenbeide
te komen. Die daad van bur-
gerzin kwam de man echter 
duur te staan, want uit het 
niets viel S.E. hem aan. 
S.E. is trouwens gekend bij 
het gerecht. Hij werd al ze-
ven keer veroordeeld voor 
slagen. Op zijn strafregister 
staan ook drugsfeiten, dief-
stal en inbreuken op de wa-
penwetgeving. “De weerhou-
den feiten getuigen van een 
ernstige agressieproblema-
tiek in hoofde van de be-
klaagde”, stelde de rechter 
in het vonnis.   (atb)

KEERBERGEN

Inbraken gedaald 
met 57 procent
In 2019 werden in Keerber-
gen 33 inbraken of inbraak-
pogingen geregistreerd. In 
2018 werden er 77 inbraken 
genoteerd. “Het aantal inbra-
ken is met 57 procent ge-
daald”, zegt burgemeester 
Erik Moons (Open VLD). 
“In de politiezone Boort-
meerbeek-Haacht-Keerber-
gen bedroeg de daling 63 
procent. De inbraken gingen 
daar van 269 in 2018 naar 
honderd in 2019.” 
Deze daling is volgens de 
burgemeester niet alleen te 
danken aan het preventieve 
en actieve recherchewerk 
van de politie, maar ook aan 
de goed werkende BuurtIn-
formatieNetwerken (BIN’s). 
“In onze gemeente zijn vijf  
BIN’s actief”, zegt Moons. 
“De actieve leden van deze 
BIN’s melden verdachte han-
delingen aan de politie. Op 
de BIN-vergaderingen geeft 
de politie ook geregeld tips 
om de veiligheid te verhogen.
Als er burgers zijn die een 
extra BIN willen opstarten 
in een zone waar er nog geen 
is, wil de gemeente logistieke
steun geven bij het opstarten 
en verdere organisatie.” 
 (jct)

verloren gaan. “Deze bloem-
bakken hebben we niet speci-
aal voor de proefopstelling
aangekocht”, zegt Devroye.
“Het zijn dezelfde bakken die
we gebruiken om de markt af
te sluiten. Wellicht zullen we
ze later op een andere locatie
gebruiken.” 
 (dkr)

 In een voorlopige proefop-
stelling had het bestuur de
brug van 4 november tot en
met 31 december 2019 afge-
sloten. De resultaten van de-
ze opstelling worden nu be-
studeerd. “Zoals eerder mee-
gedeeld hebben we de
proefopstelling eind dit jaar
verwijderd”, zegt  Maarten
Devroye (N-VA), schepen van
Mobiliteit. “Binnenkort heb-
ben we een overleg waar we
alle gegevens zoals evaluatie-
formulieren van buurtbewo-
ners en mobiliteitscijfers van
Telraam naast elkaar zullen
leggen.”

Bedoeling van de afsluiting
was om de verkeersveiligheid
te verbeteren en sluipverkeer
tegen te gaan. “Aan de kant
van Vertrijk zagen we veel
minder verkeer”, zegt de
schepen. “Hierbij merkten

we echter dat de stationspar-
king als sluipweg gebruikt
werd.”

Of de huifkarbrug in de toe-
komst opnieuw zal worden
afgesloten, kan de gemeente
nog niet meedelen. Hoe dan
ook zullen de talrijke bloem-
bakken die gebruikt werden
bij de proefopstelling, niet

Huifkarbrug is opnieuw toegankelijk 
Het ‘huifkarbrugje’ onder 
de spoorweg van Bouter-
sem is opnieuw toeganke-
lijk.

W De huifkarbrug was afgesloten van 4 november tot 31 december. Daarvoor 
werden noch bloembakken noch verkeersborden gespaard. 
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BOUTERSEM 

Een 34-jarige man uit Haacht
wacht een dagvaarding in de poli-
tierechtbank, nadat hij vorige 
vrijdag in Haacht tumult veroor-
zaakte. Tijdens een verkeerscon-
trole in het kader van de actie 
‘Een weekend zonder alcohol’ 
sloeg de dertiger op de vlucht, 
toen hij aan de Provinciesteen-
weg een mobiele controlepost op-
merkte. Meteen werd de achter-
volging ingezet. Een politieheli-
kopter die na een opdracht op 
weg was naar de thuisbasis in 
Melsbroek, kwam in ondersteu-
ning. Uiteindelijk werd de derti-
ger gevat. Hij was in het bezit van 
cannabis en legde een positieve 
drugs- en ademtest af. Hij moest 
meteen zijn rijbewijs inleveren.

Tijdens de controleactie werd
ook een tweede bestuurder onder 
invloed betrapt. Een persoon die 
geseind stond, werd overge-
bracht naar de cel. Een vrachtwa-
genchauffeur en een fietser kre-
gen een boete voor defecte en 
ontbrekende verlichting van hun 
voertuig.   (atb)

HAACHT  

Politiehelikopter jaagt op 
vluchtende bestuurder 

Fong werkt als serveerster
in Brasserie Brouwershof
rechtover Brouwerij Haacht.
Ze gaat vrolijk door het leven,
maar toch is het voor iemand
met een erfelijke ziekte niet
altijd makkelijk. Haar moto-
riek is door de ziekte die de
spieren aantast, vaak zoek.
“Gisteren verloor ik in de
keuken mijn evenwicht en
viel ik hard op de grond”, zegt
ze. “De kans is reëel dat ik op
termijn in een rolstoel be-
land. Mijn spieren verzwak-
ken en dan verlies ik aan
kracht. Ik  heb ook vaak
krampen en heb moeite om te

stappen. Bovendien zie ik
mijn vader, die met dezelfde
ziekte kampt, fel aftakelen.” 

Klanten kijken ook vaak op
als Fong haar evenwicht ver-
liest. “In zo’n geval leg ik hen
rustig mijn situatie uit”, zegt
ze. “Ze tonen dan begrip,

want het lijkt er wel op dat ik
soms dronken rondloop ter-
wijl ik nooit alcohol drink. Er
zijn echter ook mensen die
minder begripvol reageren.
Zo kreeg ik een poosje gele-
den van een vrouw de reactie
‘ik zag dat er iets me je scheel-
de’. Dat was raar om te ho-
ren.” Ondanks het zware be-
roep en haar ziekte blijft
Fong verder werken. “Voor
mensen met mijn ziekte is
het belangrijk dat de spieren
actief zijn”, zegt ze. “Ik blijf
dus sporten, stappen en wer-
ken.”

Dieter Van Muylder, PR-di-
recteur bij Brouwerij Haacht,
zegt dat de meeste mensen de
ziekte niet kennen, waardoor
Fongs situatie soms op min-

der begrip kan rekenen. Hij
vindt het belangrijk dat het
onderwerp bespreekbaar
wordt, opdat haar situatie be-
ter kan worden ingeschat
door zowel personeel van de
brouwerij als klanten van
Brasserie Brouwershof. “We
zitten regelmatig samen om
de situatie de bespreken”,
zegt hij. “Fong kan gelukkig
rekenen op een pak goeie col-
lega’s die kunnen inspringen
op dagen dat het niet lukt. We
zijn een bedrijf dat zijn ver-
antwoordelijkheden niet ont-
loopt, dus helpen we onze
mensen. Dat is onze filoso-
fie.” De Brouwerij schonk
trouwens eind vorig jaar de
opbrengst van haar actie voor
de Warmste Week (meer dan

drieduizend euro)  aan vzw
Spierziekte Vlaanderen. 

Geen andere job

Fong hoopt nog lang in
dienst van het Brouwershof
en de Brouwerij te werken.
“Ik hou van mijn baan”, zegt
ze. “Vooral het sociale aspect
zou ik missen. Inmiddels is
mijn band met de mensen
van de brouwerij heel hecht
geworden. Ik ben zelfs vaker
op het werk dan thuis.” 
Samen met haar vriend Jens
wil ze graag bouwen. Het zou
een huis worden dat afge-
stemd is op een rolstoelge-
bruiker, omdat ze vroeg of
laat een rolstoel zal nodig
hebben.

Brouwerij Haacht ontfermt zich over werkneemster met ongeneeslijke spierziekte 

“Soms denken klanten dat ik dronken ben” 
Iets meer dan een jaar ge-
leden werd bij Siao-Fong 
King (26) uit Haacht de 
spierziekte SCA3 vastge-
steld, een ernstige vorm 
van ataxie. Haar werkge-
ver Brouwerij Haacht wil 
de situatie van Fong on-
der de aandacht brengen 
en vraagt begrip van de 
klanten.

BOORTMEERBEEK/HAACHT 

W Dieter Van Muylder zit geregeld samen met Siao-Fong King om haar situatie te bespreken.
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SIAO-FONG KING 
LIJDT AAN ONGENEESLIJKE SPIERZIEKTE 

“Wanneer de klanten 
vreemd opkijken, leg 
ik hen rustig mijn 
situatie uit”


