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Natuurpunt compenseert kappingen Weefberg Hulpje besteelt hulpbehoevende
Natuurpunt start morgen bij
wijze van compensatie met een
collectieve plantdag op de
Weefberg in Scherpenheuvel
Zichem. De natuurvereniging
kapte de voorbije jaren op de
zuidflank, aan de Langedreef in
Averbode, een belangrijk aantal
Amerikaanse eiken. Dat gebeur
de omdat de exoten de inheem
se eiken en andere boomsoor
ten verdringen. Amerikaanse
eiken hebben ook het nadeel dat
ze veel minder diversiteit ople
veren. Inheemse eiken hebben
bijvoorbeeld hun eigen vlin
ders, kevers en wespen die geen
LEUVEN

Agressieve bedelaar naar
de cel
De Leuvense politie heeft don
derdagvoormiddag een 38jarige
bedelaar, afkomstig uit de voor
malige SovjetUnie, opgepakt. De
man sprak op het SintJacobs
plein enkele passanten aan en
vroeg hen om een petitie te teke
nen. Hij wilde ook geld. Toen de
passanten daar niet op wilden in
gaan, werd de man agressief. (atb)
LEUVEN

Vals alarm
door koffer
Een getuige heeft woensdag
avond de politie verwittigd toen
hij een onbeheerde koffer op
merkte aan een bushalte in de
Bankstraat. Na controle bleek
het om een achtergelaten koffer
te gaan. Er zat enkel wat kledij in.
(atb)

KEERBERGEN

Kluis gestolen
In de Rozenweg zijn onbekenden
woensdag binnengedrongen in
een woning. De daders stalen een
kleine kluis. De inhoud ervan is
voorlopig niet bekend. (atb)
TREMELO

Geld gestolen uit huis
Onbekenden hebben woensdag
avond een som geld gestolen uit
een woning aan de Leemkuilen
straat. De daders forceerden een
keukenraam.
Aan de Leuvensebaan raakten
onbekenden dan weer niet bin
nen in een woning. Op twee
plaatsen zijn steeksporen aange
troffen. (atb)
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

Bijgebouw volledig
uitgebrand in Testelt
Het brandweerkorps van Scher
penheuvelZichem kreeg don
derdagavond een oproep voor
een huisbrand in Rode 4 in Tes
telt. Bij aankomst van de bluswa
gens bleek het echter over een
brand in een losstaand bijgebouw
te gaan. Het gebouw en de inboe
del stonden in lichterlaaie en
gingen volledig in vlammen op.
Volgens kapitein Crabbe van
brandweerzone VlaamsBrabant
Oost is het niet duidelijk wat de
oorzaak van de brand is. Binnen
stond wel een grasmaaier. De po
litie van zone Demerdal stelt een
onderzoek in. (hns)

andere gastheer willen.
Tegen de kappingen rees veel
protest. De streek is vergroeid
met de bomen en de straatnaam
Lange Eiken verwijst er zelfs
naar. Natuurpunt wilde zelf
echter ook geen kaalslag op de
Weefberg. Op termijn moet er
een gemengd bos groeien. De
kappingen die de vereniging
destijds uitvoerde, zorgen voor
meer licht zodat tussen de den
nenbomen ook andere boom
soorten kunnen gedijen.
Overigens zijn niet alle Ameri
kaanse eiken gekapt. Echt oude
exemplaren bleven behouden
omwille van hun schoonheid en

omdat ze in hun holtes schuil DIEST
plaatsen bieden aan spechten De 63jarige Raoul V. uit
en vleermuizen.
Diest is op de Leuvense straf
rechtbank veroordeeld tot zes
Met een drankje
maanden cel en 156 euro boe
te voor gesjoemel met de
Natuurpunt organiseert mor bankkaart van een hulpbehoe
gen een collectieve plantdag. vende vrouw. Eind augustus
Families, buren, vrienden en vorig jaar vroeg ze de veroor
verenigingen zijn welkom om deelde om enkele boodschap
samen een partij wintereiken, pen te doen. De vrouw gaf V.
beuken en lindes aan te planten. haar bankkaart mee, maar die
Wie wil helpen, is welkom van maakte misbruik van het ver
af 13 uur op de parking van ba trouwen en haalde met het
sisschool De Vlindertuin. Na pasje drie keer geld af in een
tuurpunt zorgt voor koffie, war Fortisfiliaal in Diest. In to
me choco, een streekbiertje en taal stal hij 350 euro.
een glaasje jenever. (hns)
Het slachtoffer diende een

klacht in bij de politie, waar
op die de camerabeelden van
de bank onderzocht. Daarop
was de veroordeelde duidelijk
te zien. Toen hij met de beel
den geconfronteerd werd,
herkende V. zichzelf, maar
een passende verklaring gaf
hij niet.
“Dat was erg flauw”, zei de
rechter in het vonnis. Naast
de celstraf en de geldboete
moet de man het slachtoffer
ook 350 euro schadevergoe
ding betalen, te vermeerderen
met de interesten. V. kwam
niet opdagen op zijn proces.
(atb)

Technologische snufjes moeten ouderen helpen om langer thuis te blijven

Ingenieurs actief in woonzorgcentrum
LEUVEN

In woonzorgcentrum
Edouard Remy in Leuven
werken sinds januari drie
ingenieurs samen met de
bewoners aan enkele uit
vindingen voor een bete
re zorg. Ze willen met
technologische snufjes
ondervoeding detecteren
en valrisico's meten.
HANNELORE SMITZ

“Als ingenieur doen we
voortdurend
onderzoeken
naar zorgtechnologie voor
ouderen”, zegt Greet Balde
wijns. “Maar we merken dat
die zelden echt op de markt
terechtkomt. We beseften
dat onze technologie op pa
pier wel goed is, maar dat we
ons te weinig bezighouden
met het uittesten en de toe
passing op de mensen die er
echt nood aan hebben. We
deden dat gewoon in ons ei
gen labo, met collega's. Ter
wijl een oudere bijvoorbeeld
heel anders valt dan wij zou
den doen. Een valdetector
die in ons labo heel goed
werkt, gaat compleet de mist
in bij het eigenlijke doelpu
bliek. Daarom hebben we
zelf gevraagd om het project
op te starten.”
Twee jaar lang doen de in
genieurs onderzoeken samen
met de bewoners van woon
zorgcentrum Edouard Remy.
Ze spitsen zich toe op drie
problemen bij ouderen: val
detectie, valpreventie en
voeding.
“Voor de valdetectie en val
preventie werken we gewoon
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Met een bewegingssensor op een bril meet ingenieur Mertes het aantal kauwbewegingen en dus hoeveel iemand eet.

GREET BALDEWIJNS
INGENIEUR

we met camera's
en sensoren in de
kamers van de
ouderen om te
registreren of ie
mand valt.”

“Onderzoek in ons laboratorium
gaf heel andere resultaten dan
Appetijt kwijt
hier, met een echt doelpubliek”
met een Wii Balance Board,
dat we hebben gekocht in
een speelgoedwinkel”, zegt
Baldewijns. “Maar wij heb
ben algoritmes ontwikkeld
die via dat bord meten hoe
stevig de ouderen op hun be
nen staan. Aan de hand daar
van kunnen we bepalen hoe
veel risico iemand loopt om
te vallen. Daarnaast werken

Om ondervoe
ding tegen te gaan, werkt
collega Gert Mertes dan
weer aan een sensor die be
vestigd zit op een bril, om zo
de kauwbewegingen te me
ten.
“Veel ouderen verliezen
hun appetijt”, zegt hij. “Soms
eten ze maar drie happen.
Maar als zo'n persoon nog
thuis woont, wordt vaak te

laat opgemerkt dat hij daar
door ondervoed raakt. Op
termijn willen we onze sen
sor echt integreren in bril
len, waardoor familie of
thuishulpdiensten een waar
schuwing krijgen wanneer
ouderen te weinig eten.”

Internationale aandacht
De onderzoeken gebeuren
met steun van de stad Leu
ven en de provincie Vlaams
Brabant. Er is ook heel wat
internationale aandacht.
“Op termijn hopen we de
snufjes echt op de markt te
brengen, zodat ouderen lan
ger veilig thuis kunnen wo
nen”, zegt Baldewijns nog.

Parket wil winst Nederlandse wietkwekers terugvorderen
TERVUREN

Het Leuvense parket wil iets
meer dan 360.000 euro winst
terugvorderen van drie Neder
landse verdachten van groot
schalige wietkweek in wonin
gen in Tervuren.
Tijdens een snelheidscontro
le op de E314 in Halen werd op
15 februari vorig jaar een To
yota met Nederlandse num
merplaat aan de kant gezet. In
de kofferbak van de wagen
troffen de vaststellers tien

zakken met cannabis aan, be
stemd voor de Nederlandse
markt. De twee inzittenden, de
34jarige Simsek G. uit Tervu
ren en de 25jarige Yana V. uit
Venlo, werden in de boeien ge
slagen.

drie kweekruimtes met in to
taal 1.697 planten aan. Simsek
G. erkende op de strafrecht
bank zijn betrokkenheid, maar
zegt dat Yana V. met de hele
zaak niets te maken heeft. Ook
de Nederlander Johannes T.
(55), die geen vast adres heeft
Drie kweekruimtes
in België, zou gezien zijn in de
buurt van de drugspanden en
Tijdens huiszoekingen langs werd gedagvaard. Net als Sim
de Spechtenlaan en Nachtega sek G. riskeert hij twee jaar cel
lenlaan in Tervuren troffen de en 6.000 euro boete.
speurders volgens het parket Voor Yana V. vorderde het

parket achttien maanden cel
en 6.000 euro boete. Bovenop
de celstraf wil het parket ruim
360.000 euro aan winsten te
rugvorderen en vroeg netbe
heerder Iverlek 110.000 euro
schadevergoeding voor de af
getapte elektriciteit.
De verdediging vroeg voor
Simsek G. een werkstraf en
voor Yana V. de vrijspraak. Jo
hannes T. daagde niet op op
zijn proces.
Vonnis op 23 december. (atb)

