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MECHELEN
Politie vindt drugs
in auto
De politie heeft zeven zakjes
met cannabis gevonden in een
auto. De drugs werden gevonden na de controle van een verdacht voertuig in de Kapellebaan. De politie controleerde de
auto omdat de lichten stuk waren. Naast de drugs werd er ook
nog een aanzienlijke geldsom
en drie gsm’s gevonden. De bestuurder van de auto, een achttienjarige man, werd verhoord
en ter beschikking gesteld van
het parket. (TVDZM)

MECHELEN
Winkeldief krijgt
nieuwe celstraf

Marian S. (35) heeft van de rechter een celstraf van twaalf
maanden met uitstel opgelegd
gekregen. De dertiger stond terecht voor een winkeldiefstal in
supermarkt Colruyt. Hij ging er
toen vandoor met sigaren, cosmetica en een harde schijf. De
spullen werden verstopt in een
bodywarmer. Hij gaf de feiten
ook toe. De man verklaarde de
diefstallen te hebben gepleegd
uit geldnood. De verdediging
vroeg om een opslorping. Zo
werd beklaagde kort na de feiten voor gelijkaardige feiten
veroordeeld tot een celstraf van
acht maanden. De rechter ging
daar niet op in. (TVDZM)

MECHELEN

Cursus na partnergeweld

Een 23-jarige Mechelaar werd
schuldig bevonden aan partnergeweld. De rechter legde hem
een celstraf van twaalf maanden met uitstel op. Hij moet een
cursus agressiebeheersing volgen. De feiten dateren van vorig
jaar. Toen stapte zijn vrouw naar
de politie. Ze was de slagen beu
en diende klacht in. Twee weken geleden trok ze de klacht
deels in. «Ik zie hem nog graag
en wou helemaal niet dat het
zover zou komen», klonk het. De
twee zijn nog altijd een koppel
en willen hun relatie een tweede kans geven. (TVDZM)

WILLEBROEK

Passagier gewond

Bij een verkeersongeval in de
Pastoor De Heuckstraat is een
29-jarige vrouw lichtgewond
geraakt. Bij het ongeval waren
twee auto’s betrokken. De
vrouw, die als passagier in een
van de twee auto’s zat, werd
overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. (TVDZM)

MECHELEN

Fiets gestolen uit hal

In de Schijfstraat is een dief ervandoor gegaan met een fiets.
Die werd gestolen uit de gemeenschappelijke hal van een
flatgebouw. De fiets was volgens de politie nochtans slotvast achtergelaten. (TVDZM)

MECHELEN

Inbraak in kantoor

Inbrekers hebben ingebroken
in een bedrijf langs de Overwinningsstraat. De daders braken
een raam open. Eens binnen
werd alles doorzocht. De buit
bestond uit geld. (TVDZM)

MECHELEN

Vrouw bestolen

In de Nekkerspoelstraat is een
48-jarige vrouw bestolen. De
dief ging ervandoor met de portefeuille van het slachtoffer. De
buit bestond onder meer geld,
een bankkaart en identiteitsdocumenten. De portefeuille werd
uit de handtas gejat. (TVDZM)

MECHELEN/WILLEBROEK

Politie haalt 36 dronken bestuurders uit het verkeer

Bij verschillende alcoholcontroles in zowel Mechelen als Willebroek heeft de politie 36 dronken bestuurders uit het verkeer gehaald. 32 waren onder invloed van
alcohol, de overige vier testten verder nog
positief op drugs.

alcohol in hun bloed. «Van deze acht bestuurders waren er ook nog eens vier bestuurders die naast alcohol ook nog onder
invloed waren van cannabis of cocaïne»,
zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

betrapt met het rijden onder invloed van
cocaïne en cannabis. Hij gaf ter plaatse mee
aan onze agenten nooit te zullen stoppen
met het gebruik van cannabis. Hij mag binnenkort dus heel wat gaan uitleggen», zegt
Van de Sande nog.

Opmerkelijk is dat de politie overwegend
zwaar dronken bestuurders uit het verkeer
haalden. Zo mochten tien autobestuurders
hun rijbewijs meteen inleveren. Acht onder hen hadden tussen de 1 en 2,5 promille

Cannabis

Snelheidscontroles

De overige twee autobestuurders, die hun
rijbewijs moesten inleveren, testten positief op het gebruik van cannabis.
«Een van hen werd in 2014 ook al een keer

Verder moesten er nog zeventien autobestuurders hun wagen voor zes uur aan de
kant laten staan. Elf deden dit dan weer
voor drie uur. Naast alcoholcontroles, werd

er ook gecontroleerd op snelheid. Er werden 835 autobestuurders gecontroleerd.
Hiervan reden 31 mensen te snel. Zowel op
de Dendermondsesteenweg in Willebroek
als langs de Steenweg op Blaasveld werden
topsnelheden van respectievelijk 86 en 105
kilometer per uur gemeten. Dat is maar
liefst 36 en 35 kilometer per uur sneller dan
maximaal toegelaten. De controles gingen
onder meer door op de Antwerpsesteenweg, de R6 en langs de Hombeeksesteenweg. (TVDZM)

Scholen krijgen elk 5.000 euro subsidies voor innovatieve projecten

Studenten bouwen zelf robots
MECHELEN/HEIST-OP-DEN-BERG/NIJLEN

Drie technische scholen uit de regio krijgen elk 5.000 euro subsidies voor een
opvallend project met ‘science fiction-allures’. Leerlingen van het GITHO in Nijlen bouwen immers een zorgrobot die
de hulpdiensten verwittigt als je valt,
maar evengoed je bloeddruk neemt.
WANNES VANSINA
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) kent na een
projectoproep een subsidie van
150.000 euro toe aan 30 innovatieve STEM-projecten (STEM
staat voor Science - Technology Engineering - Mathematics en
bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen, red). De projecten moeten of
de schoolinfrastructuur verbeteren of het STEM-onderwijs aantrekkelijker maken. Dat laatste is
het minste wat je kan zeggen van
het project van GITHO. Leerlingen
van verschillende graden zullen
er de komende maanden en jaren
bouwen aan een ‘emergencybuddy’, een thuisverpleegrobot.
Initiatiefnemer Jan Voorspoels
liet zich inspireren door de toenemende vraag naar gepaste ouderenzorg.
«De robot zal door middel van
sensoren die in het hele huis geplaatst zijn een valpartij kunnen
detecteren en vervolgens kunnen
controleren of het slachtoffer bij

De e-buddy zal een
valpartij kunnen
detecteren en
kunnen controleren
of het slachtoffer bij
bewustzijn is of niet
TECHNISCH ADVISEUR
JAN JACOBS VAN GITHO NIJLEN
bewustzijn is of niet. Is dat niet
het geval, worden de hulpdiensten verwittigd. Is het slachtoffer
bij bewustzijn, zal de e-buddy het
slachtoffer weer recht helpen. Er
kunnen ‘features’ worden ingebouwd waarbij de hartslag,
bloeddruk of koorts worden gemeten», legt technisch adviseurcoördinator Jan Jacobs uit. Maar
de ‘e-buddy’ zal mogelijk ook
kunnen prikken voor diabetes of
insuline kunnen toedienen. Voor-

Azzedine, Thomas, Yoshi, Sam, Jens, Toby en Maarten van TSM Mechelen met hun robotarm. Aerts
lopig bestaat de e-buddy nog enkel op papier.

Robotarm

Dan staan ze bij de Technische
Scholen Mechelen (TSM) al een
stuk verder met hun STEM-project. De leerlingen van de afdeling
mechanische vormgevingstechnieken hebben een eerste robotarm zo goed als klaar, een kleinere voor de middenschool volgt. De
armen zijn specifiek voor de
schoolse werking bedoeld.
«Andere leerlingen zullen ermee

MECHELEN

Belgische bluesliefhebbers kennen Troch zeker van Fried Bourbon van weleer en van Tiny Legs
Tim, waarmee hij samen met de
andere groepsleden vorig jaar
de Belgian Blues Challenge - het
‘Eurosong’ voor de blues - won.
Voor het eerst komt hij nu met

Renovatie

Minder futuristisch, maar daarom niet minder leerrijk, is het
project van Sint-Lambertus op de
Heist-op-den-Bergse berg. Leer-

lingen zijn er bezig met de renovatie van een klaslokaal tot STEMlokaal, ook om lagere schoolkinderen te laten proeven van STEMonderwijs. «Leerlingen van onze
verschillende afdelingen doen de
ruwbouwwerken, het dak, de
elektriciteit en domotica en het
schrijnwerk. Op 29 mei hopen we
het lokaal te kunnen presenteren», zegt STEM-coördinator Peter Ceulemans. Het blijft er niet
bij. «Er zijn nog twee lokalen
waarover we aan het nadenken
zijn.»

MECHELEN

Mondharmonicaspeler Steven Troch
neemt eerste solo-album op in VS

De Mechelse mondharmonicaspeler Steven Troch (41) heeft
zijn eerste solo-album opgenomen in de wereldvermaarde
Greaseland Studios in Californië. En zeggen dat hij maar een
instrument begon te spelen om
mee te kunnen doen in een
groepje.

leren programmeren. Bedoeling
is dat ze met open source software programma’s schrijven om
de arm handelingen te laten uitvoeren. Dat kan vanalles zijn, van
het plaatsen van werkstukken in
een machine over 3D-printen tot
handbewegingen laten nabootsen», vertelt Dirk Vandereet.

solowerk naar buiten: Nice ‘n’
Greasy. «Genoemd naar de Greaseland Studio’s in San Jose waar ik
het album heb opgenomen. Kid
Andersen is de beste producer in
het blues genre. Topmuzikanten
troepen er samen», doet Troch het
verhaal. De Mechelaar belandde
er niet zomaar. Dat heeft hij te
danken aan twee overwinningen
in evenveel internationale mondharmonicawedstrijden, eentje in
Oakland in 2012 en een in San
Jose in 2014. Het leverde hem een
sponsordeal op met een belangrijke mondharmonicaproducent
én de nodige contacten met de
studio. Het personeelslid van Bor-

Mondharmonicaspeler Steven Troch trok naar
de Greaseland Studios in Californië. Foto David Legreve
ME **

gerstein heeft goede herinneringen aan zijn vierdaags verblijf. «De studio is gevestigd in
een redelijk kleine bel-etagewoning met in de keuken een
piano en de living een Hammond-orgel. Er slingeren zowat
vijftig gitaren overal rond. Andersen woont er met zijn vrouw
en een 75-jarige saxofonist die
voorheen in zijn auto leefde.»

Misverstand

En zeggen dat hij als jongeling
helemaal niet de ambitie had
om muzikant te worden. Toen
vrienden besloten een muziekgroepje te beginnen, werd hij
uitgeroepen tot zanger omdat
hij geen instrument bespeelde.
Omdat mondharmonica hem
gemakkelijk leek, nam hij dat
erbij. «Een misverstand», ondervond hij. «Het is een gemakkelijk instrument om mee te beginnen - Bob Dylan kan je snel
naspelen - maar wil je het écht
goed doen, is het aartsmoeilijk.»
Ook al heeft hij intussen meer
dan honderd mondharmonica’s, de liefde is niet onverdeeld.
«Ik heb er een haat-liefde relatie
mee. Je kan er geen akkoorden
mee spelen, enkel melodietjes.»
Steven Troch stelt zijn Nice ‘n’
Greasy op 23 januari voor in de
kelder van Kafee Zapoi. Vervolgens speelt een deejay van Radio Modern.
Inkom bedraagt 5 euro. Info:
www.steventroch.com. (WVK)

Kassierster die geld uit kassa stal:
«Ik heb dat niet gedaan»
Voormalig kassierster Stacey P.
uit Temse stond gisteren opnieuw voor de rechter. In november werd ze schuldig bevonden voor het bestelen van
haar werkgever dierenwinkel
Maxi Zoo. De vrouw ging ervandoor met ruim 5.000 euro.
«De vrouw schreef bij aankopen
van klanten geen kassatickets
uit maar nulbonnen. Dat is een
ticket dat gegeven wordt bij omruilingen», zei openbaar aanklager Peter Peereboom. «Zo
bleef haar kassa kloppen en kon

ze haar werkgever toch bestelen.» Vorige keer liet de vrouw
verstek gaan, daarom tekende
ze verzet aan. Ze kreeg toen tien
maanden cel met uitstel. «Wij
vragen de vrijspraak», lichtte
haar raadsman toe. «Hier is veel
te veel twijfel», aldus haar advocaat. De procureur was een andere mening toegedaan en vond
de feiten wel voldoende bewezen. Hij vroeg de bevestiging
van het vonnis. De rechter nam
de zaak in beraad en velt binnen
de maand een vonnis. (TVDZM)

LIER
Politiezones onderzoeken hoe ze
beter kunnen samenwerken
Politiezones onderzoeken momenteel hoe ze nog beter en efficiënter kunnen samenwerken.
Uit dit onderzoek kan er eventueel een associatie ontstaan tussen de politiezones Bodukap,
Lier, Berlaar-Nijlen en Heist-opden Berg. Er is nooit gesproken
over een politiesamensmelting
«Door onderzoek kunnen de beste resultaten bereikt worden inzake kwaliteit en efficiëntie in de
dienstverlening. De Lierse korpschef Werner Cazaerck leidt het
onderzoek in samenspraak met
zijn collega’s», legt burgemeester
Frank Boogaerts (N-VA) uit. «De
burgemeesters van de vermelde

politiezones gaan principieel akkoord met de vorming van een
dergelijke associatie tussen de
politiezones BODUKAP, Lier, Berlaar-Nijlen en Heist. Aan de respectievelijke gemeenreraden en
politieraden werd voorgesteld
om de haalbaarheid en meerwaarde van een dergelijke associatie tussen de politiezones te
onderzoeken. Na het akkoord van
de politieraden en gemeenteraden zal de korpschefs gevraagd
worden een voorstel tot projectbegeleiding te doen. Meer bepaald op welke domeinen we nog
beter kunnen samenwerken», aldus de Lierse burgemeester Frank
Boogaerts. (WAE)

