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Kleuterschool ‘t Kranske even circus

Caféklant doorboort
man met Japans mes
MECHELEN — De Mechelse openbare aanklager heeft gisteren vijf jaar effectieve celstraf gevorderd tegen Willem R. uit Mechelen
De man stond terecht voor de poging tot
doodslag op een klant van café Granada aan
de Leuvensesteenweg. De dader was thuis
een zelfgemaakt en vlijmscherp Japans samoeraimes gaan halen en doorboorde er het
slachtoffer mee. Het mes werd in de onderrug
gestoken, raakte als bij wonder geen vitale organen en kwam er ter hoogte van de borststreek weer uit. R. zelf toonde weinig emoties
tijdens het proces en hield vol dat hij nooit de intentie had iemand neer te steken.

’’

THEO DERKINDEREN
De feiten speelden zich af op 23
juni vorig jaar in café Granada
aan de Leuvensesteenweg, vlakbij het arsenaal van de NMBS.
Beklaagde Willem R. vierde die
dag zijn verjaardag in het café
en zat al van ’s middags in de
zaak. Ook het slachtoffer, Marc
I., zat in het café. «Zowel de cafébazin als het slachtoffer zagen
dat de ogen van de beklaagde
bijna dichtvielen en ze wisten
dat dit het moment was waarop
hij gevaarlijk en agressief kon
worden», zei openbaar aanklager Nancy Swerts. «Daarop ver-

BERLAAR

Gratis CM-infoavonden over
betaalbare
geneesmiddelen

liet R. het café en ging thuis een
zelfgemaakt Japans mes halen.
Toen hij terug in de zaak kwam,
vroeg de cafébazin wat hij bij zich
had en vroeg om het weg te doen.
Daarop verliet de man een tweede keer het café en keerde even
later opnieuw terug. Hij had het
mes nog steeds bij zich en had ook
een revolver meegebracht.»

INTENSIEVE
Willem R. stapte vervolgens naar
Marc I. aan de toog, en stak de
man met het vlijmscherpe mes in
de onderrug. Die viel onmiddel-

MECHELEN

DADER

Ik schrok ervan
dat het mes er aan
de andere kant
terug uitkwam
lijk neer op de grond. Daarop
greep R. naar zijn revolver en
richtte het wapen nog even op I.
en op een andere aanwezige in
het café. Uiteindelijk werd de politie erbij gehaald en die kon Willem snel in de boeien slagen.
Marc I. werd in allerijl naar het
ziekenhuis overgebracht en onderging enkele operaties. De man
overleefde wonderwel de aanslag
en vitale organen bleken niet geraakt. Toch moest hij 19 dagen op
de afdeling intensieve zorgen
verblijven. Aan de politie verklaarde de beklaagde dat hij niet
besefte hoe scherp zijn mes wel
was. «Ik schrok ervan dat het mes
er zo makkelijk aan de andere
kant terug uitkwam.»

ALCOHOL
Uit het onderzoek bleek dat Willem, die een fervent wapenliefhebber was en een paracommando-opleiding genoten had, op het
ogenblik van de feiten 2,67 promille alcohol in het bloed had. Bij
een huiszoeking werden nog een

samoeraizwaard, messen, een
revolver en enkele sierdolken
aan getroffen.
Advocaat Yves Vekemans, die
Willem R. verdedigde, sprak zelf
van een gruwelijke zaak. «Maar
mijn cliënt had niet de intentie
om te doden», onderstreepte hij.
«Uit het dossier blijkt dat hij
slechts één keer gestoken heeft
en dan zelfs het mes terug uit
het lichaam getrokken heeft. Hij
schrok er bovendien van dat zijn
mes zo scherp was. Het vuurwapen heeft hij ook niet gebruikt.»
De verdediging had het onder
meer nog over de jeugd en opvoeding van Willem R. waarin
ruzie en alcohol centraal stonden.
Willem R. hield vol dat hij niemand wilde doden. «Ik wou niemand kwetsen. Ik had het wapen niet mogen halen», zei hij.

LEMMET
De advocaat van burgerlijke
partij Marc I., meester Geert
Bervoets, stond stil bij het wapen van Willem R. «Een verboden wapen. Meer dan zestig
centimeter lang en een lemmet
van meer dan veertig centimeter. De beklaagde is een zeer gevaarlijk man die al 17 zware veroordelingen heeft opgelopen en
volgens het onderzoek niet in
staat is zijn impulsen te beheersen. Hij verdient een lange, zware straf.»
De rechtbank doet op 2 juni uitspraak.

Voormalige kantoren Bacob worden omgebouwd
tot comfortabele appartementen
Projectontwikkelaar Elad-Brody heeft de voormalige kantoren van Bacob op de hoek Battelsesteenweg-Olivetenvest in Mechelen gekocht. Bedoeling is het opvallende witte complex, dat al jaren leegstaat, te verbouwen tot 24 comfortabele
appartementen met terras.
De ontwikkelaar wil ook voorzien in 52 parkeerplaatsen. De immobiliagroep ziet Mechelen als alternatief voor de quasi onbetaalbaar geworden
grootsteden Brussel en Antwerpen. Als grote troeven haalt ze de centrale ligging en het vernieuwde
stadscentrum aan. Binnen drie jaar zou Elad-Brody in Mechelen dan ook vier woonprojecten willen realiseren. (WVK. Foto Kos)

De kostprijs van geneesmiddelen is
bijna elke week in het nieuws. Daarom organiseert de Christelijke Mutualiteit (CM) op 11 plaatsen in de
regio Mechelen een gratis informatie-avond over betaalbare geneesmiddelen. De info-avond is gratis.
De samenkomst begint telkens om
20 uur. De avond wordt afgesloten
met een hapje en een drankje. Iedereen ontvangt ook een gratis
exemplaar van de CM-brochure
met alle generische geneesmiddelen, en een invulkaart waarmee je
discreet een persoonlijk advies kan
vragen over de betaalbaarheid van
de medicatie die je zelf gebruikt. In
Berlaar vindt de info-avond plaats
op 14 juni in het parochiecentrum
Pauluszaal: 03/482.18.48. Voor de
data van de overige info-avonden
kan je terecht bij CM Mechelen via
email mechelen@cm.be. (WAE)

Pottenkijkers
welkom!

LIER

Academie
organiseert expo
ten voordele van
Jezuïtenkerk
De Academie voor Muziek Woord
en Dans organiseert een tentoonstelling van olieverfschilderijen ten
voordele van de Jezuïetenkerk. De
werken van Andrea Grootaers,
leerling van de academie, worden in
de kerk tentoongesteld van 13 mei
tot 18 juni tijdens de lesuren van de
academie. De vzw genoemd naar
wijlen Wardje van Jezuïeten kocht
de kerk voor de academie die veel te
krap behuisd is. Renovatiewerken
dringen zich op en alle centen kunnen gebruikt worden. (WAE)

MECHELEN

Geleide
wandelingen
in Tivoli
Het stadsbestuur van Mechelen organiseert geleide parkwandelingen
in het domein Tivoli op zondag 14
mei en zondag 11 juni. De eerste in
een insectenwandeling, de tweede
heeft als thema kruiden. Vertrek is
telkens om 15 uur aan de neerhofpoort van de kinderboerderij. De
wandelingen duren ongeveer twee
uur en zijn gratis. Info: tel.
015/20.66.84 of
www.mechelen.be/tivoli. (WVK)

De kindjes van kleuterschool ’t Kranske in Bonheiden liepen gisteren allemaal met een rood neusje
rond. Hun juffen en meester trakteerden hen op een
heuse circusshow, die de hele projectweek rond het
circus afsloot.
«Gedurende de hele week werden onze kleintjes
aan de poort ontvangen met een circusvoorstelling.
Onze juffen en meester zorgden elk om beurt voor
animatie als clown, steltenloper,...», zegt directrice
Liliane Roofthooft. «We versierden ook de ingang
en speelplaats van onze school, zodat de kindjes

echt in het circus binnenkwamen. Niet enkel de kinderen, maar ook hun ouders, waren dolenthousiast
over de shows en de inkleding.
Dinsdag trokken we met de hele school naar een
echt circus, donderdag organiseerden we een speciale spelnamiddag. Ook in de verschillende klasjes
werd een week lang rond het thema gewerkt. Als afsluiter van een prachtige projectweek gaven onze
kleuterjuffen en -meester het beste van zichzelf tijdens een grote circusshow.»
(EDT. Foto David Legrève)

ANTWERPEN

Atelier scheepsbouw officieel geopend
Sinds een paar maanden beschikt Antwerpen opnieuw over
een opleiding Scheepsbouw.
Naast de ateliers van «Scheepsherstelling Van Rousselt» aan het
Asiadok ligt het scheepsbouwatelier Dok Op Komst, kortweg
DOK, dat gisteren officieel geopend werd.
DOK is een bijzondere samenwerking tussen het onderwijs en
het bedrijfsleven. Momenteel
volgen zeven leerlingen, zowel 18 jarigen als +18 jarigen, de opleiding die één jaar duurt.

ZONDER DIPLOMA
«De -18 jarigen zijn ingeschreven
bij het Keerpunt of het Leercentrum voor de opleiding lassen»,
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zegt Hugo Konings, leraar en
coördinator van DOK. «Ze komen hier terecht in het kader
van het spijbelproject Jongeren
Op Spoor. Met onze opleiding
proberen we ze weer een doel te
geven, zodat ze na de opleiding
opnieuw naar school gaan of
deeltijds gaan werken. De +18
jarigen hebben dan weer geen
diploma of deftige opleiding
achter de rug. Hen willen we
een kans geven een goed lasser
te worden. Onze eisen zijn hoog,
want ze moeten goed gewapend
zijn voor de arbeidsmarkt. Bij
het bedrijf Van Rousselt kunnen
ze stage lopen en af en toe inspringen voor een klus, met mogelijk een job in het verschiet.
Een win-winsituatie dus.» (SPS)

Putte krijgt
nieuwe website
Actueel, dynamisch en volgens de
lay-out van de nieuwe huisstijl. Zo
promoot de gemeente Putte haar
nieuwe website die eerstdaags
wordt gelanceerd. Die moet de
oude en meermaals herwerkte gemeentelijke webpagina’s vervangen.
In tegenstelling tot vroeger, nam
het gemeentebestuur dit keer een
professionele firma onder de arm.
Met de nieuwe website wil de gemeente actuele informatie aanbieden. Zo komen op de homepagina
de meest actuele activiteiten,
nieuwsberichten en wegomleidingen. In het najaar kunnen gebruikers zich ook inschrijven op een
nieuwsbrief.
Ook wordt er gewerkt aan de uitbouw van een e-loket waar je uittreksels kan aanvragen. (WVK)

TopTeak
Super Teak
Super lage prijzen
-----:Bezoek ook onze website: www.topteak.com:-----
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SPERMALIE
HOTEL- EN TOERISMESCHOOL

Infodagen 20 & 21 mei 2006, van 14 tot 17 uur.
Snaggaardstraat 15 | 8000 Brugge | tel.: 050 33 52 19 | info@spermalie.be | www.spermalie.be
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1 Teak-lounge-set 5 dlg e 549,2 Top Teak de grootste en goedkoopste in teak.
3 Solar parasol (zonne-energie verlicht)
incl. marmeren voet etc. compleet e 450,4 5 standen stoel Daniëlle à e 79,Tafel 100x120 tot 180 cm e 275,Tafel 100x180 tot 240 cm e 375,5 Tafel rond 120 cm e 150,Bananenstoelen e 115,6 Top Teak heeft bijna alles voor uw tuin/huis.

ZONDAG FILIAAL DEURNE & BELGIE OPEN!
Showroom Nederland: St. Jozefstraat 26, 5753 AV DEURNE tel. 0493-316321
Openingstijden: di. t/m vr. van 10:00 tot 21:00 uur, za. van 10:00 tot 17:00 uur
Nijmeegseweg 2B, 5916 PT VENLO tel. 06-19194161
Openingstijden: ma. van 13:00 tot 18:00 uur, di. & wo. van 10:00 tot 18:00 uur,
do. & vr. van 10:00 tot 21:00 uur, za. van 10:00 tot 17:00 uur
Showroom België: Kieldrechtsebaan 51 K-L, B-9130 Verrebroek-Beveren
Openingstijden: van 11:00 tot 18:00 uur, zo. van 12:00 tot 18:00 uur, ma. gesloten

