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HEFFEN
Mannen met gestolen
nummerplaat
opgepakt
De politiezone Mechelen-Wille-
broek heeft twee mannen opge-
pakt. Ze reden rond met een ge-
stolen nummerplaat.

Het duo werd voor het eerst opge-
merkt langs de Gentsesteenweg in
Heffen. «Via de ANPR-camera kre-
gen we een melding dat er een
voertuig reed met een gestolen
nummerplaat», vertelt politie-
woordvoerder Dirk Van de Sande.
«Een patrouilleploeg kon hen uit-
eindelijk staande houden langs de
Mechelbaan.» 
Bij het doorzoeken van het voertuig
werd een rugzak gevonden met in-
brekersmateriaal. Volgens de poli-
tie ging het om schroevendraaiers,
een trektang, een mes, handschoe-
nen en een zaklamp. Beide mannen
van 30 en 31 jaar oud uit Brussel,
werden gefouilleerd. 
«De 31-jarige man was in het bezit
van pepperspray. Het verboden
wapen werd in beslag genomen»,
gaat Van de Sande verder. «Beide
mannen zijn bij de politie gekend
voor het plegen van eerdere feiten
en staan geseind in een gerechtelij-
ke onderzoek.» Omdat ze ook geen
uitleg kunnen geven over het feit
dat ze de documenten van het
voertuig niet hebben, werd het duo
meegepakt naar het politiekan-
toor. Ze werden ter beschikking ge-
steld van het parket. Na verhoor
mochten ze opnieuw beschikken.
Het onderzoek gaat verder. Het in-
brekersmateriaal werd in beslag
genomen.  (TVDZM)

LIER
Schoenenverkoper
Christoff De Winter 
is nu officieel 
een held
Lierenaar Christoff De Winter werd
vanavond in het Lierse stadskan-
toor gehuldigd voor een helden-
daad die hij eind vorige maand ver-
richtte. De Winter, die een schoen-
winkel uitbaat op de Grote Markt,
haalde in Boechout een man uit een
wagen die vast zat op de spoorweg.
Luttele seconden na de reddingsac-
tie knalde een aanstormende trein
op de auto in kwestie.
Uit handen van burgemeester
Frank Bogaerts (N-VA) kreeg De
Winter nu een oorkonde met als
opschrift ‘Je bent een held’. Zelf ziet
de man dat echter niet zo. «Ik voel
me geen held», aldus de bescheiden
reddende engel. «Ik ben blij dat ik
het heb gedaan en dat er niemand
gewond raakte, maar ben er niet
speciaal trots op. Ik was ook niet
echt bezig met het gevaar of zo. Ei-
genlijk was ik niet meer dan een
toevallige passant die gewoon zijn
burgerplicht deed. De bestuurder
van die auto was in shock, dus ie-
mand moest hem wel helpen.» 

(KDC)

WILLEBROEK Optocht en petitie tegen jachthaven

ACM legt eerste steen voor showroom Seat

Automobile Centre Mechelen heeft deze middag aan de Gentsesteen-
weg in Mechelen de eerste steen gelegd van een nieuwe Seat-showroom,
naast deze van Volkswagen en Audi. Tegen de zomer moet het gebouw,
dat volgens de nieuwste Seat-normen wordt gebouwd, klaar zijn. «An-
derhalf jaar geleden hebben we de concessie voor Seat in de regio Meche-
len-Puurs overgenomen. Sindsdien hebben we een pop-uptent staan. In
de nieuwbouw van een goede 500m² zullen we alle modellen kunnen to-
nen», zegt siteverantwoordelijke Hans D’Haene. Het gaat om een inves-
tering van een kleine 750.000 euro. Automobile Centre Mechelen is in
Mechelen ook verdeler van Skoda en Porsche. (WVK)
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De eerstesteenlegging van de nieuwe Seat-garage van ACM
langs de Gentsesteenweg. Foto David Legreve

WILLEBROEK
Veertiger krijgt
voorwaarden na
partnergeweld
De rechter in Mechelen heeft een 45-ja-
rige uit Willebroek een celstraf van zes
maanden met probatie-uitstel opge-
legd. De man moest zich vorige maand
komen verantwoorden voor feiten van
slagen en verwondingen tegenover zijn
dochtertje en vrouw. 

Die laatste stapte in april 2018 naar de
politie nadat ze hoorde hoe de veertiger
hun kind sloeg. Toen zij hem hiermee
confronteerde, kreeg ook zij volgens
openbaar aanklaagster Nele Poelmans
klappen. 
«Het was een eenmalig incident», zei de
veertiger op zitting. De man vroeg zelf
om een werkstraf in plaats van het vol-
gen van een cursus agressiebeheersing.
«Dat heb ik niet nodig, ik ben niet agres-
sief», luidde het nog. Een werkstraf werd
het niet, wel een straf met probatie-uit-
stel. 
Naast de celstraf kreeg hij ook nog een
geldboete opgelegd van 800 euro.

(TVDZM)

Dieven zijn ervandoor gegaan met de
scootmobiel van de 78-jarige Hugo Cat-
try. De zeventiger verplaatste er zich
dagelijks mee. «Een heel gemis», zucht
Hugo. Twee jaar geleden verzette hij
zich nog hevig toen een andere dief er
ook vandoor wou gaan met zijn scoot-
mobiel.

Deze keer werd de diefstal opgemerkt
door een buurman van de zeventiger.
Hij zag hoe Hugo’s scootmobiel plotse-
ling niet meer voor de deur stond. «Nor-
maal gezien staat hij altijd op slot voor
mijn huis», doet Hugo zijn verhaal.
«Wellicht hebben de dieven de ketting
stuk geknipt en zijn ze er vervolgens
vandoor gegaan met de scooter.» De 78-
jarige maakte inmiddels een melding

bij de lokale politiezone Mechelen-Wil-
lebroek. Zij zijn een onderzoek opge-
start. Wie de diefstal zou hebben kun-
nen plegen, is een groot mysterie. Van
de daders ontbreekt momenteel elk
spoor. «Ik veronderstel dat ze hem heb-
ben ingeladen en er vervolgens mee zijn
weggereden. Want de sleutels staken er
niet op», zegt Hugo.

Vervangen
Hoe het nu verder moet, is afwachten.
Hugo’s scootmobiel was zijn vrijheid.
Sinds hij een vleesetende bacterie had
opgelopen, is de zeventiger slecht te
been. De zeventiger had hem nodig om
boodschappen te doen of om naar bui-
ten te gaan. De gestolen scootmobiel
kon tijdelijk worden vervangen maar is

naar eigen zeggen niet even goed als zijn
vorige. «Ik kan er nog geen kilometer
mee rijden of de batterij is al plat», legt
Hugo uit. «Bovendien is het erg duur. Ik
moet hem huren in plaats van de vorige.
Die had ik gekregen van het RZIV.»
Waarom de dieven ervandoor zijn ge-
gaan met de scootmobiel is een nog
even groot vraagteken. Nieuw kosten
deze scootmobiels tussen de 3.500 en
5.000 euro. «Vermoedelijk werd hij ge-
stolen om tweedehands door te verko-
pen», klink het nog. «Mensen die hem
zien, mogen altijd contact opnemen
met de politie of met mij.» 
Hugo kreeg tot slot ook nog hulp van
een onbekende. Die bood hem een
scootmobiel aan. «Die solidariteit is
mooi», zegt Hugo nog. «We zullen zien

of hij beter is dan diegene die ik nu als
tijdelijke heb.»

Onveilig gevoel
Het is niet de eerste keer dat de zeventi-
ger te maken krijgt met een dief. Zo’n
twee jaar geleden verweerde hij zich al
tegen een dief die ervandoor wou gaan
met de scootmobiel. De politie werd er-
bij gehaald en kon een jongeman arres-
teren op het moment dat hij ermee wou
wegrijden. «Nu heb ik niets gehoord»,
besluit Hugo. «Het geeft geen veilig ge-
voel. In ieder geval zet ik de nieuwe nu
binnen in de garage. Maar als je slecht
te been bent, is dat geen oplossing.»
Wie Hugo kan of wil helpen, kan te-
recht bij hem thuis: Schuttershof 25
in Willebroek. (TVDZM)

WILLEBROEK Dieven stelen (voor tweede keer) scootmobiel van 78-jarige

Sint-Rombouts geeft geheimen prijs
MECHELEN

In augustus 2017 trokken zeven vrou-
wen zonder hoogtevrees en met een
grenzeloze nieuwsgierigheid de kathe-
draal in om er de muurschilderingen aan
een grondig onderzoek te onderwerpen.
Soms op stellingen van dertig meter
hoog en dwars door meer dan 25 afwer-
kingslagen heen. Begin oktober zetten
ze een punt achter hun werk en dinsdag-
avond konden ze de eerste resultaten
voorstellen. «We hebben even gevreesd
dat we een heel jaar alleen maar kalkla-
gen zouden vinden, maar plots vonden
we een muurschildering. Dat heeft zich
daarna met de regelmaat van de klok
herhaald», glundert Marjolein Deceu-
ninck. 

Muurschilderingen
Blijkt dat de kathedraal tussen 1250 en
1600 een pak kleuriger was dan de Me-
chelaars haar nu kennen. Bijna overal
troffen de onderzoekers tekeningen aan,
ondanks de verfverwijderingscampag-
nes van de negentiende eeuw. Vooral in
de kapellen van de kooromgang: in de
kapel van Zellaar werden muziekbanden
aangetroffen, in die van de kruisbooggil-
de een kruisboog, bloemmotief en wa-
penschild. In de kapel van het Broeder-
schap van het Heilig Sacrament prijkt
dan weer een schattig lam op de muur.
Bijzonder is de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozekrans, links van de

hoofdingang. Daar troffen de onderzoe-
kers het hoofd van een lijdende Christus
aan, waarschijnlijk onderdeel van een
statie van een kruisweg. «Dit is de kwali-
teit van een Van Eyck», oordeelt Deceu-
ninck. 

Behouden
Op de gewelven werden dan weer rode
driehoeken met daarrond zwarte deco-
ratieve motieven aangetroffen. Vraag is:
wat gaan we daar nog van zien na de ge-
plande binnenrestauratie? «Sint-Rom-
bouts was rijkelijker gedecoreerd dan we
dachten. Ze kan de concurrentie met
Antwerpen zeker aangaan. Veel van wat
we vonden, is fragmentarisch, maar een
aantal schilderingen kunnen behouden
blijven bij de binnenrestauratie. Het is
aan de provincie en de ontwerper om
daarover te beslissen.» 
Wie meer te weten wil komen over de
restauratie, kan te rade gaan in een nieu-
we brochure van de dienst Erfgoed – het
eerste nummer in de reeks ‘Op de werf’.

Nancy Van Landeghem en Marjolein Deceuninck legden muurschilderingen
bloot in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Foto’s Legreve

KATHEDRAAL VROEGER VEEL KLEURRIJKER VERSIERD DAN NU

We hebben toch even
gevreesd dat we alleen maar
kalklagen zouden vinden

MARJOLEIN DECEUNINCK

«Dit is een ‘Van Eyck’ op een muur.» Dinsdagavond
stelden de onderzoekers van de interieurafwerkin-
gen van de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen
hun bevindingen voor aan het publiek. Bleek dat de
zeven vrouwen heuse schatten hadden aangetrof-
fen. «We hebben ons geamuseerd», lacht kunsthis-
toricus Marjolein Deceuninck. • WANNES VANSINA •

Buurtbewoners uit de Groe-
ne Laan, Nonnenvijverstraat
en Kloosterstraat trokken
vanavond in optocht naar de
gemeenteraadzaal om daar,
voor aanvang van de ge-
meenteraad, een petitie te
overhandigen aan burge-
meester Eddy Bevers (N-VA).
De actievoerders willen dui-
delijkheid over de komst van
een jachthaven in het cen-
trum van Willebroek, een
idee dat in verkiezingstijd
door N-VA werd gelanceerd.
«Via een petitie willen we het
gemeentebestuur duidelijk
maken dat niemand voor-
stander is van een jachtha-
ven. We hebben 956 handte-
keningen op papier verza-
meld en 878 handtekeningen
online», zegt Bernard Devos
namens het actiecomité. «Er
moet iets gebeuren in het
centrum, dat weet iedereen.
Zowel op stedenbouwkun-
dig vlak als op vlak van mobi-
liteit, leefkwaliteit en toeris-
me zijn er verschillende alter-

natieven die voor Willebroek
een verschil kunnen maken
zonder daarvoor het cen-
trum te moeten lamleggen
en een kwalitatieve woon-
wijk te moeten opofferen.
We willen voorkomen dat dit
idee het bestuursakkoord
haalt.»
«Onze partij vindt dat er ver-
andering moet komen in het
centrum van Willebroek, dat
momenteel heel wat leeg-

stand kent», reageert Eddy
Bevers (N-VA). «De komst
van een jachthaven, gecom-
bineerd met kwalitatieve
woningen en winkels, moet
van het centrum een trek-
pleister maken. We zitten nu
volop in de voorbereidingen
van de opmaak van het be-
leidsplan. Het is nog te voor-
barig om nu al te stellen dat
je voor of tegen bent», be-
sluit Bevers. (AVH)

Bernard Devos overhandigt de petitie. Foto Legreve

Het hoofd van een lijdende Christus en een wapenschild met pijlen.


