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LIER
Overname
failliete Brasserie 
Louis is rond
Er is een overnemer gevonden
voor Brasserie Louis, gelegen
aan het Zimmerplein in Lier. De
bekende horecazaak ging eind
vorig jaar failliet, maar krijgt nu
dus een doorstart.

Brasserie Louis opende in de loop
van 2007 de deuren en was jaren-
lang een vaste waarde op het Zim-
merplein. In 2013 kwam er een
nieuwe uitbater en die ging in ok-
tober 2018 over de kop. De toen-
malige zaakvoerder weet het fail-
lissement aan de hoge huurkosten
en aan de invoering van de witte
kassa. Veilinghuis Moyersoen
kreeg van de curator de opdracht
om een overnemer te zoeken en
die werd inmiddels ook gevonden.
Het gaat voor alle duidelijkheid
om de overname van de inboedel
en het handelsfonds, niet van het
gebouw waarin Brasserie Louis
was gevestigd. Het pand blijft in
het bezit van de derde partij. De
huisbaas gaf trouwens groen licht
voor de overname.
Wie de nieuwe uitbater wordt en
wanneer de zaak heropent, blijft
voorlopig nog geheim. Het is mo-
menteel ook niet duidelijk of de
naam Brasserie Louis - een verwij-
zing naar Louis Zimmer - al dan
niet behouden blijft.  (KDC)

HEIST-OP-

DEN-BERG
Spoorwegstraat
voortaan deels
enkelrichting
De Spoorwegstraat in Heist-op-
den-Berg kent voortaan een inrij-
verbod vanuit de Hoge Brug-
straat. Zo geldt er in een deel van
de straat eenrichtingsverkeer.  
De komst van een nieuw voetpad
tussen de Hoge Brugstraat en de
Oude Gendarmeriestraat en de
toekomstige realisatie van de fiet-
sostrade is de aanleiding van de
wijziging, die eind vorig jaar door
het toenmalig schepencollege
werd goedgekeurd. 
«Door de aanleg van het voetpad
wordt de straat te smal voor krui-
send autoverkeer. 
Bovendien moet deze nieuwe ver-
keerssituatie het sluipverkeer te-
gengaan. Op termijn zal ook de
toekomstige fietsostrade door de
Spoorwegstraat lopen waardoor
een meer autoluwe omgeving
wenselijk is. Om de interne circu-
latie binnen het woongebied zo
weinig mogelijk te verstoren, werd
bewust gekozen om het gedeelte
waar éénrichtingsverkeer geldt zo
kort mogelijk te houden, namelijk
tussen Hoge Brugstraat en Oude
Gendarmeriestraat», deelt de ge-
meente mee.  (AVH)

MECHELEN
Dronken man toont
geslachtsdelen aan
minderjarigen
Een man uit Mechelen moest zich
maandagmorgen komen verant-
woorden voor zedenfeiten. Tel-
kens als hij dronken was, toonde
de man volgens openbaar aankla-
ger Karel Berteloot zijn geslachts-
delen. Ook aan minderjarige
meisjes. 
Op basis van de getuigenissen van
de slachtoffers en politionele
vaststellingen kon de man geïden-
tificeerd worden. De Mechelaar is
met 22 veroordelingen voor de
correctionele rechtbank geen on-
bekende voor het gerecht. In 2018
kreeg hij zelfs al een minnelijke
schikking voor gelijkaardige fei-
ten. «Meneer heeft een ernstig
probleem met alcohol», bena-
drukte de aanklager nog. Hij
dacht als bestraffing aan een straf
met probatie-uitstel, maar stelde
voor om een psychiater aan te
stellen om de Mechelaar te onder-
zoeken. 
Ontkennen deed hij niet. De zaak
wordt verder gezet binnen een
drietal maanden.  (TVDZM)

Het gemeenschappelijk vakbonds-
front ACV-ACOD-ACLVB heeft een ac-
tie-aanzegging ingediend uit onvrede
met de nieuwe dienstregelingen voor
de lijnen 2 en 5 in Mechelen.

Sinds september rijden de bussen een
nieuwe dienstregeling voor de lijnen 2
(Tivoli - Station – Vrijbroekpark) en 5
(Tivoli - Station – Geerdegemdries)
voor de bediening van het nieuwe zie-
kenhuis. Volgens de vakbonden is er in
het weekend een structureel rijtijdpro-

bleem. «Volgens het ritschema van de
chauffeurs zijn er 6 à 9 minuten buffer-
tijd voorzien aan de eindhalten, maar
omwille van de te krappe rijtijd en de
verkeersdrukte, blijft van die buffertij-
den quasi niets over», laat Jo Van der
Herten, ACV-secretaris sector vervoer,
weten.

Veiligheid
De moeilijkheden werden volgens de
syndicale organisaties al verschillende
keren aangekaart, maar oplossingen

kwamen er niet. «Onderliggend is er
ongetwijfeld de budgettaire krapte in
het exploitatiebudget dat De Lijn par-
ten speelt in het vinden van een oplos-
sing. Een chauffeur is echter geen ma-
chine die 8 uur continue blijft werken
zonder enige onderbreking om nog
maar te eten, toiletbezoek, een mo-
ment van rust. Chauffeurs zitten in de
huidige regeling hun hele dienst ach-
ter het stuur. Dat is niet meer van deze
tijd en je kan je vragen stellen bij de
veiligheid.» De actieaanzegging ging

maandag in en eindigt op 10 februari.
Is er tegen dan geen oplossing, dan
worden acties niet uitgesloten. 
De vervoersmaatschappij reageert ver-
baasd. «We zijn verrast door deze aan-
kondiging, maar de wil is er absoluut
om de specifieke situatie te bekijken
en de gesprekken met de syndicale or-
ganisaties alle kansen te geven zodat
het niet tot verdere acties moet ko-
men», reageert Ilse De Bruyne namens
De Lijn. 

(WVK)

MECHELEN Buschauffeurs lijnen 2 en 5 dreigen met acties

LIER
Vrouw bekoelt woede op politie,
maar kan zich achteraf niets meer
herinneren
Het parket in Mechelen heeft een celstraf van vier
maanden gevorderd tegen Inge V.D.S. De vrouw stond
terecht voor weerspannigheid tegenover de politie. 

Op 6 januari 2018 moest de politie van Lier uitrukken
naar dancing La Rocca in Lier. Op dat moment was de
vrouw volgens het Openbaar Ministerie de dancing
aan het afbreken. 
«Eens de politie arriveerde, keerde ze zich tegen de
agenten. Een agent raakte daarbij lichtgewond. Er
moest een tweede interventieploeg komen om de
vrouw te kunnen kalmeren», aldus het parket. «Ze
werd meegenomen naar het politiekantoor en mocht
een nachtje doorbrengen in de cel. ‘s Anderendaags
kon ze zich echter niets meer herinneren.» Volgens
haar verklaringen was ze kort voor het incident onwel
geworden. «Iemand heeft iets in mijn drankje gedaan.
Vermoedelijk mijn ex-vriend. Hij heeft me een drank-
je aangeboden», zei ze. De verdediging ging maandag-
morgen voor de vrijspraak. «Ze was tijdelijk ontoere-
keningsvatbaar», pleitte haar raadsvrouw. Het parket
eiste naast de celstraf ook nog een geldboete van 800
euro. De aanklager voegde nog toe dat de vrouw in
2013  al een opschorting kreeg voor gelijkaardige fei-
ten. Vonnis volgt op 25 februari.  (TVDZM)

An Van Daele heeft haar moeder
maandag een prachtig cadeau ge-
geven. Cellist Benjamin Glorieux

kwam voor de bejaarde bewoon-
ster van woon-zorgcentrum Se-
niorencentrum Onze Lieve

Vrouw in Bornem een concert
spelen.Het Musicalfonds bood
vorig jaar vier bezoekers van Al-
baNova de kans om via een privé-
concert een stukje van hun festi-
valervaring te delen met iemand
die niet naar een concert of festi-
val kan komen. An nam deel… en
won. 
Ze gaf haar moeder Mien Van
Royen op. «Mama heeft altijd pi-
ano gespeeld. We hadden thuis
een vleugelpiano staan en er
stond altijd muziek op. In een
woon-zorgcentrum is dat moei-
lijker», vertelt An. Sinds een jaar
verblijft Mien in Seniorencen-
trum Onze Lieve Vrouw. Ze kan
niet meer naar een concert, dus
kwam dat voor een keer naar haar
toe. Topmuzikant Glorieux con-
certeerde in de kapel. En Mien?
«Die heeft heel erg genoten»,
glundert An na afloop. Mien was
overigens niet de enige. Ook de
andere bewoners waren ontroerd
door de mooie muziek.

(WVK)

BORNEM

Mien Van Royen genoot zichtbaar van het optreden
in intieme kring. Foto David Legreve

Bejaarde Mien kan niet naar concert, dus komt topcellist naar haar

KAZERNE DOSSIN KRIJGT SOUVENIR VAN JOODSE VLUCHTELINGE UIT OORLOG

«Koffertje was mama’s 
enige houvast tijdens WOII»

Zaterdag stelden Robin Trues-
dale en Judy Kreith de docu-
mentaire ‘Cuba’s Forgotten Je-
wels’ voor in UGC Antwerpen,
naar aanleiding van de Inter-
nationale Herdenkingsdag
voor de Holocaust. De film ver-
telt het weinig bekende ver-
haal van de joden die tijdens
hun vlucht voor de nazi’s in
Cuba belandden, waar ze vast
kwamen te zitten na de aanval
van Japan op Pearl Harbour. Ze
stichtten er een diamantnijver-
heid.

Emotioneel afscheid
Judy’s moeder Marion Finkels
was een van de ‘Cubanen’ on-
der de joodse vluchtelingen. Zij
ontvluchtte Duitsland om via
Antwerpen, Frankrijk, Spanje
en Portugal uiteindelijk op 14-
jarige leeftijd in Havana te be-
landen. 
Maandag bezocht de Ameri-
kaanse de Kazerne Dossin. Het
werd een emotioneel bezoek.
Was haar moeder ooit in de
Dossinkazerne beland, dan
had ze het heel waarschijnlijk
niet overleefd. «Het is een mi-
rakel dat ze is kunnen ontko-
men», zegt Judy. Na een rond-
leiding legde Judy bloemen
neer bij de wagon voor het mu-
seum. Vervolgens overhandig-
de ze in het memoriaal het kof-

fertje van haar moeder samen
met andere archiefmateriaal
zoals foto’s.  «Het was niet ge-
makkelijk om er afstand van te
doen, maar ik voel dat het kof-
fertje hier thuishoort.»

Houvast
Het koffertje was, hoe klein
ook, van enorm belang voor
haar moeder. Ze ging ermee
naar de joodse school, naar een
gewone mocht ze niet meer.
Het was een lange weg die ze in
haar eentje aflegde en vaak
werd ze onderweg beschimpt
of zelfs met stenen bekogeld.
Het koffertje – hoe klein ook -
was letterlijk en figuurlijk haar
enige houvast. Het gaf haar het
gevoel dat ze niet naar school,
maar op reis ging. «Het maakt
heel tastbaar hoe kinderen zich
in hun hoofd veilig proberen te
houden, de controle trachten
te behouden over de situatie»,
vertelt Judy. «Mama en ik zijn
heel blij dat het hier een plek
krijgt. Hier zullen jong en oud
haar verhaal leren kennen. Het
voelt goed dat het zo verder
gaat.»
Conservator Veerle Vanden
Daelen zal wat graag het ver-
haal van Marion en haar kof-
fertje vertellen, in Kazerne en
op de memoriaalwebsite. «Dit
zijn verhalen waar je mensen

MECHELEN

Judy Kreith (links) overhandigde het koffertje aan conservator
Veerle Vanden Daelen van Kazerne Dossin. Foto David Legreve

De Amerikaanse Judy Kreith heeft maandagmiddag een koffertje over-
handigd aan Kazerne Dossin dat toebehoorde aan haar moeder tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Die droeg het als kind op weg naar de joodse
school. Het bood haar houvast, want onderweg werd ze vaak beschimpt.
Ze vluchtte  uiteindelijk met haar moeder helemaal tot in het verre Cuba.

WANNES VANSINA

mee raakt. Iedereen kan er zich
mee identificeren.» De komst
van het koffertje naar Kazerne
Dossin is geen toeval. «Ze zien
dat wij archieven niet achter
slot en grendel houden, maar

deze openstellen voor de hele
wereld, ook via onze memori-
aalwebsite in verschillende ta-
len.» Zij verrichtte toevallig in
haar vorige functie bij het Red
Starline Museum vooronder-

zoek naar de vlucht van de jo-
den naar Cuba. «Dat overlevers
hun toevlucht zochten tot
Zwitserland en Cuba, zijn pas
zaken die later aandacht heb-
ben gekregen.»

Marion Finkels met het koffertje, voor 
het naar Mechelen vertrok. Foto David Legreve


