
20 dinsdag12 januari2016

ME **

MECHELEN

Politie vindt drugs
in auto
De politie heeft zeven zakjes
met cannabis gevonden in een
auto. De drugs werden gevon-
dennade controle van een ver-
dacht voertuig in de Kapelle-
baan.Depolitiecontroleerdede
auto omdat de lichten stukwa-
ren.Naast dedrugswerd er ook
nog een aanzienlijke geldsom
en drie gsm’s gevonden. De be-
stuurder van de auto, een acht-
tienjarige man, werd verhoord
en ter beschikking gesteld van
hetparket. (TVDZM)

MECHELEN

Winkeldief krijgt
nieuwe celstraf
MarianS. (35)heeftvanderech-
ter een celstraf van twaalf
maanden met uitstel opgelegd
gekregen. De dertiger stond te-
rechtvooreenwinkeldiefstal in
supermarkt Colruyt. Hij ging er
toen vandoor met sigaren, cos-
metica en een harde schijf. De
spullenwerden 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 fei-
ten voor gelijkaardige feiten
veroordeeldtoteencelstraf van
acht maanden. De rechter ging
daarnietop in. (TVDZM)

MECHELEN
Cursusnapartnergeweld
Een 23-jarige Mechelaar werd
schuldigbevondenaanpartner-
geweld. De rechter legde hem
een celstraf van twaalf maan-
denmetuitstelop.Hijmoeteen
cursus agressiebeheersing vol-
gen.De feitendaterenvanvorig
jaar.Toenstaptezijnvrouwnaar
de politie. Zewas de slagen beu
en diende klacht in. Twee we-
ken geleden trok ze de klacht
deels in. «Ik zie hem nog graag
en wou helemaal niet dat het
zoverzoukomen»,klonkhet.De
twee zijn nog altijd een koppel
enwillen hun relatie een twee-
dekansgeven. (TVDZM)

WILLEBROEK
Passagiergewond
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 zieken-
huis voorverzorging. (TVDZM)

MECHELEN
Fietsgestolenuithal
In de Schijfstraat is een dief er-
vandoor gegaan met een fiets.
Die werd gestolen uit de ge-
meenschappelijke hal van een
flatgebouw. De fiets was vol-
gens de politie nochtans slot-
vast achtergelaten. (TVDZM)

MECHELEN
Inbraakinkantoor
Inbrekers hebben ingebroken
ineenbedrijf langsdeOverwin-
ningsstraat. De daders braken
een raam open. Eens binnen
werd alles doorzocht. De buit
bestonduit geld. (TVDZM)

MECHELEN
Vrouwbestolen
In de Nekkerspoelstraat is een
48-jarige vrouw bestolen. De
dief gingervandoormetdepor-
tefeuille van het slachtoffer. De
buit bestond onder meer geld,
eenbankkaartenidentiteitsdo-
cumenten.Deportefeuillewerd
uitdehandtasgejat. (TVDZM)

Scholen krijgen elk 5.000 euro subsidies voor innovatieve projecten

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

Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) kent na een
projectoproep een subsidie van
150.000 euro toe aan 30 innova-
tieve STEM-projecten (STEM
staat voor Science - Technology -
Engineering - Mathematics en
bundelt een waaier aan techno-
logische en exacte wetenschap-
pen,red).Deprojectenmoetenof
de schoolinfrastructuurverbete-
ren of het STEM-onderwijs aan-
trekkelijkermaken.Dat laatste is
hetminstewat je kanzeggenvan
hetprojectvanGITHO.Leerlingen
van verschillende graden zullen
erdekomendemaandenenjaren
bouwen aan een ‘emergency-
buddy’, een thuisverpleegrobot.
Initiatiefnemer Jan Voorspoels
lietzichinspirerendoordetoene-
mende vraag naar gepaste oude-
renzorg.
«De robot zal door middel van
sensoren die in het hele huis ge-
plaatst zijn een valpartij kunnen
detecterenenvervolgenskunnen
controleren of het slachtoffer bij

bewustzijn is of niet. Is dat niet
het geval, worden de hulpdien-
stenverwittigd. Is het slachtoffer
bijbewustzijn,zaldee-buddyhet
slachtofferweer recht helpen. Er
kunnen ‘features’ worden inge-
bouwd waarbij de hartslag,
bloeddruk of koorts worden ge-
meten», legt technisch adviseur-
coördinator Jan Jacobs uit. Maar
de ‘e-buddy’ zal mogelijk ook
kunnen prikken voor diabetes of
insulinekunnentoedienen.Voor-

lopig bestaat de e-buddynog en-
kel oppapier.

Robotarm
Dan staan ze bij de Technische
Scholen Mechelen (TSM) al een
stuk verder met hun STEM-pro-
ject.Deleerlingenvandeafdeling
mechanische vormgevingstech-
nieken hebben een eerste robot-
armzogoedals klaar, eenkleine-
revoordemiddenschoolvolgt.De
armen zijn specifiek voor de
schoolsewerkingbedoeld.
«Andere leerlingen zullen ermee

leren programmeren. Bedoeling
is dat ze met open source soft-
ware programma’s schrijven om
de arm handelingen te laten uit-
voeren.Datkanvanalles zijn, van
het plaatsen vanwerkstukken in
eenmachine over 3D-printen tot
handbewegingen laten naboot-
sen», verteltDirkVandereet.

Renovatie
Minder futuristisch, maar daar-
om niet minder leerrijk, is het
projectvanSint-Lambertusopde
Heist-op-den-Bergse berg. Leer-

lingen zijn er bezig met de reno-
vatievaneenklaslokaaltotSTEM-
lokaal, ook om lagere schoolkin-
derentelatenproevenvanSTEM-
onderwijs. «Leerlingen van onze
verschillendeafdelingendoende
ruwbouwwerken, het dak, de
elektriciteit en domotica en het
schrijnwerk.Op29meihopenwe
het lokaal te kunnen presente-
ren», zegt STEM-coördinator Pe-
ter Ceulemans. Het blijft er niet
bij. «Er zijn nog twee lokalen
waarover we aan het nadenken
zijn.»

Azzedine, Thomas, Yoshi, Sam, Jens, Toby enMaarten vanTSMMechelenmet hun robotarm. Aerts

Drie technische scholen uit de regio krij-
gen elk 5.000 euro subsidies voor een
opvallend project met ‘science fiction-al-
lures’. Leerlingen van het GITHO in Nij-
len bouwen immers een zorgrobot die
de hulpdiensten verwittigt als je valt,
maar evengoed je bloeddruk neemt.
WANNES VANSINA

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

Politie haalt 36 dronken bestuurders uit het verkeer
Bij verschillendealcoholcontroles inzo-
welMechelenalsWillebroekheeftdepo-
litie36dronkenbestuurdersuithetver-
keergehaald. 32warenonder invloedvan
alcohol, deoverigevier testtenverdernog
positief opdrugs.

Opmerkelijk is dat de politie overwegend
zwaardronkenbestuurdersuithetverkeer
haalden.Zomochtentienautobestuurders
hun rijbewijs meteen inleveren. Acht on-
derhenhaddentussende1en2,5promille

alcohol in hun bloed. «Van deze acht be-
stuurders waren er ook nog eens vier be-
stuurders die naast alcohol ooknogonder
invloed waren van cannabis of cocaïne»,
zegtpolitiewoordvoerderDirkVandeSan-
de.

Cannabis
Deoverige twee autobestuurders, die hun
rijbewijsmoesten inleveren, testten posi-
tief ophetgebruikvancannabis.
«Een vanhenwerd in 2014 ook al een keer

betrapt met het rijden onder invloed van
cocaïneencannabis.Hijgaf terplaatsemee
aan onze agenten nooit te zullen stoppen
methetgebruikvancannabis.Hijmagbin-
nenkortdusheelwatgaanuitleggen», zegt
VandeSandenog.

Snelheidscontroles
Verdermoesten er nog zeventien autobe-
stuurders hun wagen voor zes uur aan de
kant laten staan. Elf deden dit dan weer
voordrieuur.Naastalcoholcontroles,werd

er ook gecontroleerd op snelheid. Er wer-
den 835 autobestuurders gecontroleerd.
Hiervanreden31mensentesnel.Zowelop
deDendermondsesteenweginWillebroek
als langsdeSteenwegopBlaasveldwerden
topsnelhedenvanrespectievelijk86en105
kilometer per uur gemeten. Dat is maar
liefst36en35kilometerperuursnellerdan
maximaal toegelaten.Decontrolesgingen
onder meer door op de Antwerpsesteen-
weg, de R6 en langs de Hombeeksesteen-
weg. (TVDZM)
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Mondharmonicaspeler StevenTroch trok naar
deGreaselandStudios inCalifornië. Foto David Legreve

Mondharmonicaspeler Steven Troch
neemt eerste solo-album op in VS

DeMechelsemondharmonica-
spelerStevenTroch (41)heeft
zijneerste solo-albumopgeno-
men indewereldvermaarde
GreaselandStudios inCalifor-
nië. Enzeggendathijmaareen
instrumentbegonte spelenom
meetekunnendoen ineen
groepje.

Belgischebluesliefhebbersken-
nenTrochzekervanFriedBour-
bonvanweleerenvanTinyLegs
Tim,waarmeehij samenmetde
andere groepsleden vorig jaar
deBelgianBluesChallenge-het
‘Eurosong’ voor de blues - won.
Voor het eerst komt hij nu met

MECHELEN

solowerk naar buiten: Nice ‘n’
Greasy. «Genoemd naar de Grea-
selandStudio’s inSanJosewaarik
het album heb opgenomen. Kid
Andersen is de beste producer in
het blues genre. Topmuzikanten
troepenersamen»,doetTrochhet
verhaal. De Mechelaar belandde
er niet zomaar. Dat heeft hij te
dankenaantweeoverwinningen
inevenveel internationalemond-
harmonicawedstrijden, eentje in
Oakland in 2012 en een in San
Jose in2014.Het leverdehemeen
sponsordeal op met een belang-
rijke mondharmonicaproducent
én de nodige contacten met de
studio.HetpersoneelslidvanBor-

gerstein heeft goede herinne-
ringen aan zijn vierdaags ver-
blijf. «De studio is gevestigd in
een redelijk kleine bel-etage-
woning met in de keuken een
piano en de living een Ham-
mond-orgel. Er slingerenzowat
vijftig gitaren overal rond. An-
dersenwoontermetzijnvrouw
en een 75-jarige saxofonist die
voorheen inzijnauto leefde.»

Misverstand
En zeggen dat hij als jongeling
helemaal niet de ambitie had
om muzikant te worden. Toen
vrienden besloten eenmuziek-
groepje te beginnen, werd hij
uitgeroepen tot zanger omdat
hij geen instrument bespeelde.
Omdat mondharmonica hem
gemakkelijk leek, nam hij dat
erbij.«Eenmisverstand»,onder-
vond hij. «Het is een gemakke-
lijk instrument om mee te be-
ginnen - Bob Dylan kan je snel
naspelen - maar wil je het écht
goeddoen, ishetaartsmoeilijk.»
Ook al heeft hij intussen meer
dan honderd mondharmoni-
ca’s,de liefde isnietonverdeeld.
«Ikhebereenhaat-liefderelatie
mee. Je kan er geen akkoorden
meespelen,enkelmelodietjes.»
Steven Troch stelt zijn Nice ‘n’
Greasy op 23 januari voor in de
kelder van Kafee Zapoi. Vervol-
gens speelt een deejay van Ra-
dioModern.
Inkom bedraagt 5 euro. Info:
www.steventroch.com. (WVK)

Politiezones onderzoeken hoe ze
beter kunnen samenwerken

Politiezonesonderzoekenmo-
menteelhoezenogbetereneffi-
ciënterkunnensamenwerken.
Uitditonderzoekkanereventu-
eel eenassociatieontstaan tus-
sendepolitiezonesBodukap,
Lier, Berlaar-NijlenenHeist-op-
denBerg.Er isnooitgesproken
overeenpolitiesamensmelting

«Dooronderzoekkunnendebes-
te resultaten bereikt worden in-
zakekwaliteit enefficiëntie inde
dienstverlening.DeLiersekorps-
chef Werner Cazaerck leidt het
onderzoek in samenspraak met
zijncollega’s», legtburgemeester
Frank Boogaerts (N-VA) uit. «De
burgemeesters van de vermelde

politiezonesgaanprincipieel ak-
koord met de vorming van een
dergelijke associatie tussen de
politiezonesBODUKAP, Lier, Ber-
laar-Nijlen en Heist. Aan de res-
pectievelijke gemeenreraden en
politieraden werd voorgesteld
om de haalbaarheid en meer-
waarde van een dergelijke asso-
ciatie tussen de politiezones te
onderzoeken.Nahetakkoordvan
de politieraden en gemeentera-
den zal de korpschefs gevraagd
worden een voorstel tot project-
begeleiding te doen. Meer be-
paaldopwelkedomeinenwenog
beterkunnensamenwerken», al-
dusdeLierseburgemeesterFrank
Boogaerts. (WAE)

LIER

Voormalig kassierster Stacey P.
uit Temse stond gisteren op-
nieuw voor de rechter. In no-
vember werd ze schuldig be-
vonden voor het bestelen van
haar werkgever dierenwinkel
MaxiZoo.Devrouwgingervan-
doormet ruim5.000euro.
«Devrouwschreefbijaankopen
van klanten geen kassatickets
uit maar nulbonnen. Dat is een
ticketdatgegevenwordtbijom-
ruilingen», zei openbaar aan-
klager Peter Peereboom. «Zo
bleefhaarkassakloppenenkon

ze haar werkgever toch beste-
len.» Vorige keer liet de vrouw
verstek gaan, daarom tekende
zeverzetaan.Zekreegtoentien
maanden cel met uitstel. «Wij
vragen de vrijspraak», lichtte
haar raadsmantoe. «Hier isveel
teveel twijfel», aldushaaradvo-
caat. De procureurwas een an-
deremeningtoegedaanenvond
de feiten wel voldoende bewe-
zen. Hij vroeg de bevestiging
van het vonnis. De rechter nam
dezaakinberaadenveltbinnen
demaandeenvonnis. (TVDZM)
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Kassierster die geld uit kassa stal:
«Ik heb dat niet gedaan»


