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Bal Popular wint
beachtoernooi van
Mavoc Mechelen
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Op de beachvelden aan de Iham in Mechelen heeft Bar Popular
het recreatief volleybaltoernooi van Mavoc Mechelen gewonnen.
De sportdienst van de stad Mechelen heeft aan de Iham in de
Bautersemstraat twee multifunctionele beachvelden aangelegd.
Daar kunnen jongeren zich nog tot half september op uitleven.
Tussen de regenbuien in organiseerde Mavoc Mechelen een recreatief volleybaltoernooi waar twintig ploegen aan deelnamen.
“Ondanks dat we geen tropische temperaturen hebben gekregen,
kijken we terug op een prima toernooi met een maximumaantal
ingeschreven ploegen”, zegt Stef Maes, voorzitter van Mavoc
Mechelen.
Het personeel van Bar Popular Mechelen werd winnaar van het
toernooi. Deze week start Mavoc op de beachvelden de indoortrainingen voor hun nationale- en provinciale ploegen. (ldn)

VERKEERSAGRESSIE IN HEIST-OP-DEN-BERG

Bestelwagen steekt renners voorbij
en gaat dan vol in de remmen
De lokale politie Heist is een
onderzoek gestart naar een ernstig
geval van verkeersagressie. Dat
speelde zich vrijdagmiddag af op weg
tussen Itegem en Hallaar. Een
automobilist had er enkele auto’s
en een groep wielrenners ingehaald,
maar ging onmiddellijk daarna vol in
de remmen waardoor verschillende
renners ten val kwamen. De politie
doet nu een oproep naar een vrouw die
getuige was van de feiten.
Afgelopen
vrijdag,
omstreeks
11.30u, reed er een groep Deense renners in de L. Carréstraat, richting Hallaar. Achter de groep fietsers reden
verscheidene wagens. De bestuurder
van een witte Mercedes Vito vond dat
het niet snel genoeg ging en begon aan
een inhaalmanoeuvre. “De man stak
de auto’s die achter de fietsers reden
voorbij en haalde vervolgens ook de
groep wielrenners in. Nadien voegde
hij opnieuw in. Maar dan duwde de
chauffeur van de Vito plots op zijn
rem, waardoor de wagen tot stilstand
kwam”, reconstrueert Jana De Roover,

woordvoerder van de lokale politie
Heist, de feiten. “De renners moesten
er alles aan doen om een botsing te
vermijden en moesten in alle richtingen uitwijken. Enkele wielrenners zijn
ook ten val gekomen.”
Daarmee stopte de verkeersagressie
niet. “De bestuurder van de Mercedes
Vito is uitgestapt en is de wielrenners
beginnen uit te dagen. Wat de man
precies heeft geroepen is niet duidelijk, omdat de renners van Deense afkomst waren en niet verstonden wat
er werd gezegd.”

Geen gewonden
Het is een klein wonder dat iedereen
er met de schrik van afkwam. Enkele
renners kwamen door het uitwijkmanoeuvre ook op het andere baanvak
terecht, waardoor een tegenligger in
de remmen moest. Ook de auto die als
eerste achter de groep renners reed,
moest flink remmen en heeft gelukkig
niemand aangereden.
De politie heeft ondertussen al enkele mensen kunnen verhoren over de
feiten. Ook de bestuurder van de Mer-
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cedes Vito kon worden geïdentificeerd. “Maar we zouden ook heel
graag in contact komen met de vrouw
die achter de groep renners reed. Onmiddellijk na het voorval zou ze ook
gemeld hebben dat ze als getuige wil-

de fungeren. Haar getuigenis is van
belang voor ons dossier. Mevrouw kan
zich melden op ons commissariaat.”
THEO DERKINDEREN
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Politiezone Heist, Kloosterstraat 1, Heistop-den-Berg, 015/75.09.50

SINT-KATELIJNE-WAVER

Vandaal bekladt
speeltoestellen, zitbanken
en vuilnisbakken
Een vandaal met een spuitbus
blauwe verf heeft de afgelopen
dagen lelijk huisgehouden in
Sint-Katelijne-Waver. Op
verschillende plaatsen in de
gemeente werden onder andere
speeltoestellen, zitbanken en
vuilnisbakken gevandaliseerd
met graffiti.
Onder meer aan Speeltuin De
Regenbooghond, vlak bij de
Hondsbossen, liet de vandaal
zijn artistieke ‘talenten’ de vrije
loop. Hij tekende er onder andere een penis op een klimtoestel.

De lege spuitbus werd even verderop aangetroffen in een bekladde vuilnisbak vlak bij het
BMX-parcours aan Den Haes. Op
sociale media spreken de buurtbewoners van een regelrechte
schande.
“Het is jammer dat iemand zich
hiermee wil bezighouden”, reageert burgemeester Kristof Sels
(N-VA). “We vermoeden dat het
om een persoon gaat die zich
verveelde en dan maar een spuitbus heeft leeggespoten op alles
wat hij onderweg tegenkwam.
We hebben nog geen idee wie de
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dader zou kunnen zijn. Het onderzoek loopt en we hopen nog
aanwijzingen te vinden, maar we
vrezen dat het niet eenvoudig
wordt om de vandaal te vinden.”
“Ik hoop dat het bij deze ene
vandalenstreek blijft”, zegt Sels.
“Het bekladden van de speeltuin

of de zitbanken is niet leuk voor
de buurtbewoners en bezorgt de
gemeente heel wat extra werk.
We zijn aan het bekijken hoe we
de verf zo snel mogelijk kunnen
verwijderen, maar dat belooft
nog een hele klus te worden.”
Ook de toegangspoortjes van

twee hondenweides in de gemeente raakten de voorbije dagen beschadigd. Het is nog niet
duidelijk of het ook hier om vandalisme gaat of om toevallige beschadigingen. Dat wordt volgens
burgemeester Sels nog onderzocht. (svds)
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