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NIJLEN
Politie zet gestolen
spullen online
De politie van Berlaar-Nijlen heeft
foto’s van gestolen goederen onli-
ne geplaatst. Het gaat voorname-
lijk om gereedschap.  Hiermee
hoopt de politie om zoveel mogelijk
slachtoffers te bereiken en op die
manier de spullen terug te kunnen
geven. Het gereedschapsmateriaal
werd eerder toevallig aangetroffen
tijdens een huiszoeking in Nijlen en
in een ander lopend gerechtelijk on-
derzoek. Benadeelden die hun ma-
teriaal herkennen, kunnen contact
opnemen met de recherche van de
lokale politie. Dat kan op het tele-
foonnummer 03/466.16.16. «Met
de nodige eigendomsbewijzen krij-
gen de slachtoffers hun spullen dan
ook terug», zegt de politiezone.
«Voorlopig konden we zo toch al
enkele mensen herenigen met hun
materiaal.» (TVDZM)

BORNEM/

PUURS-ST-AMANDS
Buitenlandse
bestuurders met
achterstallige boetes
aan de kant gezet
De lokale politie van Klein-Brabant
heeft dankzij haar ANPR-camera’s
met nummerplaatherkenning twee
buitenlandse voertuigen geïdenti-
ficeerd. De bestuurders hadden
nog enkele achterstallige boetes na
een reeks verkeersovertredingen
op het grondgebied van de politie-
zone. «De voertuigen werden aan
de kant gezet en de bestuurders
mochten hun boete onmiddellijk
betalen», luidt het bij de politiezo-
ne. Voor de chauffeurs was dit een
boete van 1.006 en 702 euro. «Zij
hebben hun lesje hopelijk geleerd»,
aldus de politie. (TVDZM)

HEIST-OP-DEN-BERG
Cursuscentrum start
nieuw jaar: keuze uit
meer dan 150
cursussen
Het Cursuscentrum van Heist-op-
den-Berg start op 16 september
met een nieuw jaar. Van september
tot juni is er overdag een vormings-
aanbod dat ontmoetingskansen
biedt, aan iedereen uit de brede re-
gio. Je kan kiezen uit een aanbod
van meer dan 150 cursussen: lang-
lopende cursussen, korte lessen-
reeksen rond brede thema’s, infor-
matief-ontspannende uitstappen
en een culturele reis. De cursussen
worden allemaal gegeven door vrij-
willigers, die niet noodzakelijk een
onderwijsdiploma hebben maar
die hun kennis graag delen en door-
geven. 
Een aantal cursussen zijn al volzet,
maar in andere zijn er nog plaatsen
vrij. Het volledige overzicht van
cursussen en uitstappen vind je op
www.heist-op-den-berg.be/cur-
suscentrum.  (AVH)

HEIST-OP-DEN-BERG
Gemeente moet 
som betalen 
voor schenking 
van gronden
Drie gronden in Booischot en Pijpel-
heide, gronden die nu effectief al in
gebruik zijn als openbaar domein
maar nog private eigendom zijn,
worden aan het lokaal bestuur ge-
schonken. De eigenaar is overleden
en zijn erfgenamen besloten de
gronden weg te schenken aan de
gemeente. 
«Aan die schenking hangt een
voorwaarde. Als gemeente moeten
we de administratie in orde maken
en de kosten van de akte op ons ne-
men. Het gaat om 1.200 euro per
grond, 3.600 euro in totaal», sprak
schepen van Openbare Werken Pa-
trimonium Patrick Feyaerts (Open
Vld) tijdens de gemeenteraad van
deze week. De schenking van de
drie gronden, waar wegen over lo-
pen, kreeg de goedkeuring van de
raad. 

(AVH)

KONINGSHOOIKT
Moeraseiken in Fruithoflaan tegen
de vlakte: «Ze brengen te veel
hinder met zich mee»
In de Fruithoflaan in Koningshooikt worden deze
week heel wat bomen gekapt in opdracht van de stad
Lier. De moeraseiken brengen hinder met zich mee
en worden later vervangen door kleinere sierperen-
bomen.
Dat de bomen in kwestie zouden verdwijnen, stond
al langer vast. «De wortels van de bomen duwden de
omliggende voetpaden omhoog, zodat de stoep on-
begaanbaar werd», vertelt Liers schepen van Open-
bare Ruimte Bert Wollants (N-VA). «Verder waren er
problemen met de takken, die op sommige plaatsen
bijna tot tegen de ramen van de huizen reikten.»
Enkele buurtbewoners vinden het jammer dat de
mooie, gezonde bomen worden gerooid, maar vol-
gens schepen Wollants staan de meeste buren achter
de ingreep. «Twee jaar geleden hielden we een bewo-
nersvergadering rond dit thema. Toen liet 92 procent
van de aanwezigen blijken dat ze liever kleinere bo-
men wilden in hun straat», aldus Wollants.
Een eerste deel van de Fruithoflaan werd vorig jaar al
onder handen genomen. Het tweede stuk komt nu
dus aan de beurt. Na het kappen van de moeraseiken
zullen ook de wortels worden verwijderd. Nadien
volgt de aanplanting van de sierperenbomen en de
heraanleg van de beschadigde voetpaden. (KDC)

Het Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV) start op maandag 23
september met de heraanleg van
twee kruispunten langs de Me-
chelbaan (N15) in Beerzel en Peu-
lis. De kruispunten worden veili-
ger gemaakt door onder meer
fietsoversteken en afslagstroken

aan te leggen. Verder worden
bushaltes verplaatst en ver-
nieuwd. Tijdens de werken zijn de
kruispunten onderbroken en
wordt het verkeer omgeleid.
Twee kruispunten langs de Me-
chelbaan in Putte worden volle-
dig vernieuwd: het kruispunt

met de Scherpstuklei en de Dok-
ter Cornilstraat in Peulis en het
kruispunt met de Bosstraat en de
Jan de Cordesstraat in Beerzel. Op
beide kruispunten worden over-
steekplaatsen met middeneilan-
den aangelegd, zodat fietsers vei-
liger de Mechelbaan kunnen
oversteken. «Daarnaast wordt in
het midden van het kruispunt
ook plaats gemaakt voor afslaand
verkeer. Verder worden de bus-
haltes ter hoogte van de kruis-
punten iets opgeschoven en ver-
hoogd aangelegd voor meer com-
fort bij het in- en uitstappen van
de bus. Tot slot worden ook de rij-
weg en de fietspaden aan beide
kruispunten vernieuwd», zegt
AWV. De werken aan beide kruis-
punten worden gelijktijdig uitge-
voerd en zullen goed twee maan-
den duren. Aan beide kruispun-
ten worden er eerst enkele bo-
men gerooid. Tijdens de werken
zijn beide kruispunten volledig
onderbroken voor alle verkeer. Er
zijn omleidingen voorzien. (AVH)

PUTTE/BEERZEL

Een schets van het kruispunt in Beerzel. Foto AWV

Kruispunten langs Mechelbaan krijgen
fietsoversteken en middeneilanden

Koffiebranderij Van Ouytsel heeft on-
dertussen een traditie van 143 jaar en is
nog altijd in handen van dezelfde fami-
lie. Judith Van Ouytsel werd tussen de
koffiebonen geboren en sinds 1996 runt
ze het familiebedrijf, dat naast de kof-
fiebranderij ook een gezellig koffiehuis-
je in de Rechtestraat omvat. «Ik heb me
altijd goed gevoeld in de koffie-
branche», glimlacht Judith, die zelf een
kopje of zes per dag drinkt. «Voor mij
was het dan ook logisch dat ik in de zaak
zou stappen. Het spreekt voor zich dat
ik fier ben op onze geschiedenis. Als
kleine koffiebrander houden we al bijna
anderhalve eeuw goed stand. Hét moei-
lijkste moment beleefde de firma tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. Het toen-
malige bedrijfsgebouw – dat nog was
gevestigd op de Grote Markt - werd
compleet vernield en moest heropge-
bouwd worden. Gelukkig is het mijn
voorouders gelukt om te herbeginnen.»

Koffiehuisje
De koffiebranderij verhuisde in 1966
naar de Rechtestraat en Judiths ouders
Ludo en Anne-Marie voegden er in 1973
een extra dimensie aan toe. «Vlak naast
de branderij openden ze een koffiehuis-
je. Beide zaken bestaan nog altijd. Meer
zelfs: de ene kan eigenlijk niet zonder
de andere», gaat Judith verder. «Ik mag
gerust zeggen dat de zaken goed draai-
en. Ik stel vast dat mensen tegenwoor-
dig weer meer worden aangetrokken

KOFFIE VAN OUYTSEL

Al sinds 1876 is koffiebranderij Van Ouytsel
actief in het centrum van Lier. Zaakvoerster
Judith Van Ouytsel (54) zet het werk voort
waar haar betovergrootvader Ernest des-
tijds mee begonnen is. «Dat twee van onze
blends officieel werden erkend als streek-
product is een beloning voor de inzet van vijf
generaties», glundert Judith.
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«De bonen komen uit
diverse landen, maar de
mix is typisch voor hier»

milie. Het was de beloning voor de inzet
van vijf generaties.»

Opvolging
Rest de vraag: staat er opvolging klaar
als Judith er op een dag mee zou stop-
pen? «Ik heb één zoon. Die komt af en
toe helpen, maar hij studeert nog. We

zullen wel zien wat hij beslist. Ik ga hem
in elk geval niet pushen, want dat zou
alleen maar averechts werken», knip-
oogt de koffieverkoopster. «Hoe dan ook
ben ik van plan zelf nog een hele tijd
verder te doen. Zelfs op mijn 65ste zie
ik me niet meteen stoppen. De liefde
voor het vak is en blijft groot.»

door onze artisanale manier van wer-
ken en dat kan ik natuurlijk alleen maar
toejuichen.»

Koffieblends
Ook de officiële erkenning van twee
koffieblends tot streekproduct – onder-
tussen vijf jaar geleden - gaf de verkoop
een boost. «De 'Doornenkroon' is een
koffiebonenmengeling die mijn groot-
vader zaliger in de jaren '20 op papier
zette. De 'Java-Mokka' mengeling
kwam er in de jaren '50 bij», legt Judith
Van Ouytsel uit. «De koffiebonen ko-
men uit verschillende landen, maar de
mix is typisch voor hier. De erkenning
tot streekproduct was trouwens niet al-
leen commercieel interessant, het
maakte ook emoties los binnen de fa-

De erkenning tot
streekproduct was niet
alleen commercieel
interessant, het maakte ook
emoties los binnen de
familie. Het was 
de beloning voor de inzet
van vijf generaties

JUDITH VAN OUYTSEL Judith Van Ouytsel in het winkelgedeelte van haar zaak.

Iets minder dan 150 streekproducten zullen in de komende weken in een wed-
strijd van Het Laatste Nieuws meedingen naar de titel van ‘Hét Streekproduct
2019’. Stemmen op jouw favoriet kan via de HLN-app, die je gratis kan downloa-
den voor iOS of Android. Alle informatie over onze wedstrijd  en de deelnemers
vind je op www.hln.be/streekproduct. 

Stem op jouw favoriet!


