BL

36 HET NIEUWS UIT UW STREEK

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2014 HET NIEUWSBLAD WEEKEND

uwgemeente@nieuwsblad.be
LEUVEN

Zes maanden
cel met uitstel voor
‘Pico Coppens’
Op de correctionele rechtbank
in Leuven is vrijdag voor voor
malig acteur Walter Michiels
en zijn vriendin na verzet zes
maanden cel met uitstel over
drie jaar uitgesproken, omdat
ze tussen 19 maart en 18 april
2012 elkaar thuis meermaals
in de haren vlogen. Ze werden
eerder op 12 november 2013
bij verstek veroordeeld tot zes
maanden cel. ‘De beklaagden
legden stukken neer waaruit
bleek dat ze aan zichzelf werk
ten. Met het oog op hervalpre
ventie wordt de straf met uit
stel uitgesproken’, oordeelde
de rechter. Zijn vriendin kreeg
dezelfde celstraf met uitstel,
maar daar bovenop nog eens
een boete van 600 euro met
uitstel over drie jaar. Zij kreeg
het uitstel op voorwaarde dat
ze onder meer op regelmatige
en intensieve wijze psychoso
ciale begeleiding zou volgen.
Beiden moeten zo’n 1.600 euro
gerechtskosten betalen. (blg)
LEUVEN

Cardioloog rijdt 100
per uur in zone 50
Een 46jarige man uit Leuven
is door de Leuvense politie
rechter veroordeeld tot vijftien
dagen rijverbod en 300 euro
boete na een snelheidsovertre
ding. De cardioloog werd in ju
ni in Heverlee geflitst met een
snelheid van 100 per uur in de
bebouwde kom. Zijn raadsman
verklaarde dat hij onderweg
was naar zijn werk in het zie
kenhuis.Het openbaar minis
terie vorderde één maand rij
verbod voor de snelle chauf
feur. ‘Zeker als dokter moet hij
beter weten’, vond de procu
reur. Gelet op zijn blanco
strafblad bleef het rijverbod
beperkt tot 15 dagen. (kdl)
AARSCHOT

Inbrekers dringen
café binnen
Op de Liersesteenweg in Aar
schot zijn dieven een café bin
nengedrongen via een raam

Eenrichtings
verkeer voor
Begijnenstraat
BERTEM Vanaf maan
dag 17 februari wordt de
Begijnenstraat gedeeltelijk
eenrichtingsverkeer. Het
gemeentebestuur wil de
verkeersveiligheid verho
gen.
In het deel tussen de Dorp
straat en de Vossenstraat
komt er eenrichtingsver
keer in de richting van de
Tervuursesteenweg. Daar
naast wordt alle verkeer
verboden in de rijrichting
naar de Dorpstraat, met uit
zondering van het plaatse
lijk verkeer. (hsb)

aan de achterzijde van het
pand. Eerst probeerden ze een
sigarettenautomaat te openen
met behulp van een scherp
voorwerp. Dat mislukte, maar
ze gingen wel aan de haal met
een Mini Notebook van het
merk Epc en tien euro wissel
geld. (kdl)
GEETBETS

Inbraak in honden
school Cerberos
Dieven zijn in de Kolkstraat in
Geetbets aan de haal gegaan
met de kassa van honden
school Cerberos. De daders
braken een schuifdeur aan de
zijkant open en drongen bin
nen in de kantine. Ze namen
ook een flesje bier en vijf euro
wisselgeld uit een potje mee.
Het is niet de eerste keer dat
de hondenschool dieven over
de vloer krijgt. (kdl)
HAKENDOVER

Sigaretten weg
Dieven hebben meerdere far
des sigaretten gestolen uit een
krantenwinkel op de Sint
Truidensesteenweg in Haken
dover. In de nacht van donder
dag op vrijdag sloegen de da
ders het raam van de
achterdeur stuk, waardoor ze
de deur konden openen. (kdl)
HOLSBEEK

Juwelen gestolen
In de Biekedelle in Holsbeek
hebben dieven juwelen gesto
len uit een woning. De daders
braken een raam open aan de
zijkant van het huis. De inbre
kers sloegen volgens het on
derzoek van de politie donder
dag toe tussen 10 en 18 uur.
(kdl)

HOEGAARDEN

Twee wagens
botsen
In de Kalverstraat in Hoegaar
den botsten donderdag rond
14.15 uur twee wagens. De be
stuurders bleven ongedeerd,
maar raakten het niet eens
over de omstandigheden van
het ongeval. De politie moest
bemiddelen. De verkeershin
der bleef beperkt. (kdl)

Rechtbank van Koophandel
te Leuven
FAILLISSEMENT
__________
De Rechtbank van Koophandel te Leuven heeft bij vonnis van 4 februari 2014,
op bekentenis in staat van faillissement
verklaard: ART DEC’EAU NV, waarvan
de zetel gevestigd is te 3200 AARSCHOT,
Nieuwlandlaan 20 en met ais activiteiten:
plaatsing van zwembaden, ondernemingsnummer 0BE0472.697.529, BTW
nr. BE0472.697.529,
Rechter-commissaris: COLLAER A,
Curatoren: MOMBAERS Jos, advocaat
te 3300 TIENEN, O.L.V.-Broederstraat 3
en VERBEKE Steven, advocaat te 3300
TIENEN, O.L.V.-Broederstraat 3 en BOLLEN Wim, advocaat te 3200 AARSCHOT,
Schaluinvest 6 A/0.
Indienen der schuldvorderingen:
Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven, Vaartstraat 3, binnen een termijn van
ten hoogste dertig dagen te rekenen van
de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting PV nazicht der schuldvorderingen: 25 maart 2014 om 14.00 uur in voormelde rechtbank.
Voor eensluidend uittrekseI:
MOMBAERS Jos, Curator
BOLLEN Wim, Curator
VERBEKE Steven, Curator

Jan Vermeir zet zich vrijwillig in voor de Parkinsonliga en kan zo mensen
helpen. ‘Daardoor heeft mijn leven diepgang gekregen’, zegt hij. Foto: hrb

‘Ik ben dankbaar dat
ik Parkinson heb’
Jan Vermeir uit
KesselLo is pas veer
tig, maar hij lijdt al vijf
jaar aan Parkinson. Hij
sprak het parlement
toe om politici een
betere aanpak te
vragen voor de ziekte
die almaar vaker de
jonge generatie treft.
‘Neen, Parkinson komt
niet alleen voor bij
oude, zielige mensen.’

WIM DEHANDSCHUTTER
KESSELLO ‘Ik slaap amper
vijf uur per nacht. Door de rug
pijn kan ik me bijna niet meer
omdraaien in bed. Kom ik uit de
douche, dan droog ik me af door
me in bed te rollen. Toiletpapier
plooi ik op voorhand, want
‘s ochtends duurt het twee uur
voor mijn pillen werken.’
Aan het woord is Jan Vermeir.
De man uit KesselLo lijdt aan
Parkinson, een hersenziekte met
als belangrijkste symptonen be
ven, stijve spieren en tragere be
wegingen. Hij was in het parle
ment in Brussel uitgenodigd om
te getuigen over zijn ziekte. Be
vend en hijgend betrad hij het
spreekgestoelte.
‘Het wisselt, van minuut tot mi
nuut. Het ene moment is niets

Jan Vermeir (40) spreekt
parlement toe over zijn ziekte
aan mij te zien. Het andere mo
ment, zoals nu, shake ik. Dan kan
ik niet eten. Soms kan ik niet
stappen en dan denken ze dat ik
dronken ben’, vertelde hij.
‘Het is zo onvoorspelbaar, mijn
ziekte. Dat geeft moeilijkheden
op sociaal vlak. Ik kan afspraken
niet nakomen. Een partner vin
den of een relatie onderhouden,
is vaak onbegonnen werk.’

Niet klagen
Toch hoor je Jan Vermeir niet
klagen. ‘Ik heb geluk’, vertelt hij
ons na zijn toespraak. ‘Vijf jaar
geleden kreeg ik de diagnose Par
kinson. Dankzij goede opvang
vond ik snel begeleiding. Niet ie
dereen heeft dat geluk. Lotgeno
ten van me moesten tot zes jaar
wachten op hun diagnose, die ze
in een kwartier te horen kregen.’
Vermeir oefende een topfunctie
uit op het ministerie van Buiten
landse Zaken. Door zijn ziekte is
hij nu halftijds aan de slag. ‘Ik
heb geluk’, zegt hij opnieuw. ‘Op
Buitenlandse Zaken werd ik goed
opgevangen. Het zit hem in de
tails. Zo kan ik onmogelijk met
een schotel door de cafetaria lo
pen, daarom mag ik lunchen in
een apart vergaderlokaal, waar
een collega mijn maaltijd brengt.

Niet iedereen heeft zoveel geluk.
Alhoewel er vaak aangepast werk
is, worden velen toch ontslagen.’

‘Regering, help ons’
In het parlement vroeg Vermeir
meer aandacht voor de opvang
van jonge patiënten. ‘Parkinson
is geen ziekte van zielige, oude
mensen. Van de 35.000 patiën
ten is vijftien procent jonger dan
55 jaar. We zijn actief en capabel.
Daarom vragen we de regering
ons te helpen. Houd jonge pati
enten aan het werk. Betaal de
psycholoog terug, want velen be
landen in een depressie. En cre
eer specifieke zorgcentra. Nu
worden jonge patiënten nog op
gevangen in ziekenhuizen, of er
ger, in rusthuizen.’
Vermeir sloot zijn toespraak af
met een verrassende boodschap:
‘Eigenlijk ben ik dankbaar dat ik
aan Parkinson lijd.’ Niet omwille
van de ziekte, wel omwille van de
gevolgen. Hij zet zich vrijwillig in
voor de Parkinsonliga en kan zo
mensen helpen. ‘Daardoor heeft
mijn leven diepgang gekregen.
Parkinson is niet het einde van
het leven. Het is een nieuw begin
naar een bewust, zinvol en vaak
mooier leven. De fysieke proble
men neem ik erbij.’
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