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Tot 100 OPROEPEN per dag per korps

Zwangere
vrouw gekneld
op Antwerpse
ring

Augustus en september zijn traditioneel de
maanden dat brandweerkorpsen druk in
de weer zijn met het verwijderen van wespennesten. Maar op sommige plaatsen in
Vlaanderen is er een verdubbeling in het
aantal oproepen. Heel wat korpsen kregen
nu al tussen de 400 à 1.000
oproepen meer dan
vorig jaar. «We zullen nu al moeten doorwerken in het weekend om het werk
rond te krijgen»,

321.000
werknemers
al langer dan
jaar ziek thuis

klinkt het bij de korpsen van Geraardsbergen, Herzele en Lede. Met het mooie weer
pieken ook bij de korpsen van regio Leuven,
het westen van Vlaams-Brabant, en ZuidWest Limburg en in de omgeving van de
Rupelstreek het aantal oproepen. Dat blijkt
uit de cijfers van de Brandweer Vereniging
Vlaanderen (BVV) die de krant opvroeg.
«Het record ligt bij regio Aalst waar het
korps maandag op een dag tijd 101 oproepen kreeg», zegt Martijn Wouters van BVV.
De wachtlijst loopt op sommige plaatsen
dan ook serieus op. «Momenteel hebben
we 200 oproepen op de wachtlijst staan.
We voorzien extra manschappen», klinkt
het bij de brandweer in Genk. Sinds de
brandweerhervorming van dit jaar, ligt de
kostprijs op het verwijderen tussen de 20
en 50 euro. Maar dat houdt de mensen niet
tegen om de stekende insecten weg te krijgen. Ook ongediertebestrijder Rentokil

heeft tot drie keer meer oproepen in heel
het land. «We zien niet alleen dat er meer
nesten zijn, maar de kolonies zijn ook groter», zegt Nico Lenaerts, technisch directeur
van Rentokil. Een kolonie bevat gemiddeld
10 tot 15.000 wespen, nu zijn het er tussen
de 20 en 25.000. Lenaerts: «En het seizoen
is nu pas begonnen, de piek volgt nog in
september wanneer de nesten vervallen en
de dieren agressiever worden.»

Droog voorjaar
Die opvallende stijging van het aantal wespen, heeft vooral te maken met het weer.
«Het is niet zozeer de zachte winter, maar
vooral het milde en droge voorjaar dat ervoor zorgt dat er meer wespen zijn», zegt
entomoloog Peter Berx van het insectenmuseum De Lieteberg. «Als het niet meer
vriest in het voorjaar, gaan er minder koninginnen dood. Bovendien

Netvoordeavondspitsis
een jonge zwangere
vrouwinhaarautotegen
de vangrail geplet op de
Antwerpse ring. De
vrouw nam de oprit Antwerpen-centrum. Een
truck met opligger had
de kleine wagen niet gezien en reed verder. Ze
remde nog maar haar
auto werd geplet tussen
de truck en de vangrail.
Zemoestuithaarwagen
worden bevrijd. Zij werd
naar het ziekenhuis gebrachtvoorcontrole.Het
ongeval zorgde voor een
moeilijke avondspits.
De Liefkenshoektunnel
werd gratis opengesteld
richting Waasland.

90-jarige gaf al 1 MILJOEN EURO weg aan goede doelen
Ooit als miljonair kunnen sterven: het is de levensdroom van velen. Maar niét die van de 90-jarige Annie
Dewaele uit Wielsbeke. Zij gaf al één miljoen euro weg
aan onder meer het Kinderkankerfonds, de
ziekenzorg, universiteiten en haar gemeente.
«Wat zou ik anders met dat geld doen?» • JOYCE MESDAG •

321.000 werknemers zitten
al meer dan een jaar ziek
thuis. Dat zijn er een kwart
meer dan vijf jaar geleden.
Opvallend: 60% van hen is
ouder dan 50 jaar. «Als iemand geniet van het brugpensioen, maar nu toch opnieuw een job moet zoeken
doordeverstrengdemaatregelen, kan dat moeilijk zijn.
Als die persoon bijvoorbeeld
rugklachten heeft en vaststeltdathetonmogelijkisom
weer in dezelfde sector te
werken, dan komen ze terechtinhetsysteemvaninvaliditeitsuitkeringen», zegt
PieterMichiels,directeuruitkeringenChristelijkeMutualiteiten. Maar dat kost de
overheid intussen al 4,1 miljard euro. Daarom wil de
overheid die mensen nu toch
aan een aangepaste job helpen. Michiels: «Na drie
maanden
arbeidsongeschiktheidwordteenplanopgesteld. Daarbij wordt in
overleg met de huisarts, het
ziekenfonds en een arbeidsgeneesheer gekeken welke
capaciteitendiepersoonnog
heeftenwelkejobhijnogkan
doen.» De overheid denkt er
wel aan om mensen die een
andere job weigeren te bestraffen door een stuk van
hun uitkering in te houden.

«Tegen mijn dood
moet al mijn
geld op zijn»
Eén miljoen euro. Zo veel
schonk Annie Dewaele de
laatste 16 jaar al aan goede
doelen binnen en ver buiten
haar West-Vlaamse Wielsbeke. Zélfs de gemeente
kreeg al een fameuze
cheque. Niét omdat Annie en
Jan — haar man zaliger — het
reuzebreed kunnen laten
hangen, want ze waren allesbehalve grootverdieners. Hij
was weduwnaar en gemeentesecretaris toen hij op latere
leeftijd met Annie trouwde.
Zij kwam aan de bak als verpleegster. Allebei waren ze
van de overtuiging dat veel
geld uitgeven niet tot een gelukkiger leven zou leiden. Samen kinderen krijgen zou
daar wel voor kunnen zorgen, maar dat was hen helaas
nooit gegund. Erger nog: Karel, de zoon van Jan uit diens
eerste huwelijk en die Annie
ook altijd als ‘hare Karel’ beschouwde, werd zwaar ziek
op z’n 26ste. Lymfeklierkanker. «Hij had net zijn eerste
huis getekend als architect,
maar na twee jaar hebben
we hem moeten afgeven.»

(SCG)
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17-jarige
zomaar in
elkaar geslagen
Een jonge skater (17) uit Ichtegem is het slachtoffer geworden van zinloos geweld
aan het skatepark De Velodroom in Oostende. Shelbey
Devos werd zondagavond
omsingeld door een groepje
jongeren. «Toen ik rechtstond, kreeg ik een slag in
mijn gezicht, gevolgd door
een kniestoot», getuigt de
tiener, die enkele treden naar
beneden viel en pas wakker
werd in een ambulance. Die
tienerwordtvandaaggeopereerd en moet nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven
met een gebroken oogkas en
kaak en een hersenbloeding.
De lokale politie speurt naar
de daders. (TRG/MVHB)

zijn er veel meer insecten bij dit warme
weer. Wespen zijn van nature insecteneters, dus hadden ze genoeg voedsel. In
deze periode van het jaar gaan de volwassen wespen op zoek naar zoetigheid als
fruit, zoete dranken, dus zijn ze zichtbaarder.» Wie door een wesp gestoord wordt
terwijl je van een terrasje geniet,
kan er maar beter niet naar slaan.
«Daar worden ze alleen maar
agressiever van. Als het om enkele wespen gaat, kan je ze
maar beter in de val lokken met iets zoet. Een
glas limonade met confituur
langs de rand.» (SCG)
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Brandweer spreekt van echte wespenplaag
Brandweerkorpsen en insectenbestrijders
krijgen twee tot drie keer meer oproepen
dan vorig jaar om wespennesten te verdelgen — bij sommige korpsen zelfs wel honderd in één dag. «Het goede voorjaar en de
aanhoudende droogte zorgt voor meer
wespen», zeggen experts.

7

Huis verkocht
Met hun oogappel waren ze
ook meteen hun erfgenaam

Vliegschool blij met akkoord Privacycommissie
bij het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart (DGLV) om hun brevet te halen.
Maar dat kan pas als er een wet is.» «Drones worden niet langer als speelgoed beschouwd», reageert ook docent Wim De
Schutter blij. «De toepassingen zijn ook
eindeloos: besproeien van onkruid, verloren gelopen kinderen opsporen, archeologische observaties, ...» Van Herck hoopt
dat de wet ten laatste eind dit jaar goed-

Mijn stiefzoon
stierf aan
lymfeklierkanker.
Daarom gaf ik
ook geld aan de
wetenschap. Zodat
die een remedie
kan vinden
ANNIE DEWAELE
woningen mee neergezet»,
zegt Annie 20 jaar later nog
steeds zo fier als een gieter.
Het was toenmalig OCMWvoorzitter Noël Demeulenaere die haar gisteren op
haar 90ste verjaardag in de
bloemetjes kwam zetten. En
dat kan je letterlijk nemen:
Annie kreeg 90 prachtige rozen. Samen afgegeven door
het Kinderkankerfonds, lo-

kale afdelingen van Ziekenzorg, de gehandicaptenvereniging De Zonne van Wielsbeke en niet te vergeten: de
universiteiten van Leuven en
Gent. «Zij kregen geld voor
hun wetenschappers. Dat is
nooit verloren. Om ervoor te
zorgen dat mocht Karel nu
ziek geworden zijn, hij het
wél overleefd had.»

Eigen fonds
Haar man stierf 15 jaar geleden en liet Annie op zijn
sterfbed beloven dat ze haar
geld verder zou weggeven
aan het goede doel. En die
belofte heeft ze gehouden.
Ze doet het allemaal ook héél
officieel: met een eigen
fonds zodat er niemand aan
haar deur hoeft te komen bedelen. «Ik ben blij dat ik het
zo heb gedaan. Meer dan een
miljoen is nu weg. Waarom
zou ik het voor mezelf houden? Echte familie heb ik
niet meer en ik kom rond
met het pensioentje van mijn
man. Uit dankbaarheid zorgt
het OCMW voor de poetsvrouw en brengt het eten aan
huis. Ik heb alles wat ik nodig
heb. Mijn enige wens is dat
tegen mijn dood al mijn geld
op is.»

Opnieuw meer nieuwe auto’s verkocht

«Drones eindelijk niet langer aanzien als speelgoed»
Dat de Privacycommissie groen licht gegeven heeft voor de regelgeving rond drones, brengt een duidelijke wet dichterbij.
En daar zijn ze bij Noordzee Drones, de
enige erkende droneschool, erg tevreden
mee. «Sinds de start vorig jaar hebben we
87 mensen opgeleid en tientallen docenten aangesteld», zegt Elwin Van Herck van
de Kortrijkse school toe. «Na de cursus
kunnen de cursisten een examen afleggen

kwijt. En dus verkochten ze
vlak voor de eeuwwisseling
het huisje en de lap grond die
ze ooit hadden geërfd, om zo
het OCMW te helpen. «18
miljoen Belgische franken
heeft het gekregen en daar
heeft het schone bejaarden-

In juli zijn in België 36.121
nieuwe personenwagens verkocht, een toename met 2,4
procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat
blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac en de FOD
Mobiliteit en Vervoer.
Het populairste merk in juli
was Renault, gevolgd door
respectievelijk Volkswagen,

gekeurd is. De Brusselse regering heeft alvast een negatief advies gegeven over het
ontwerp van het KB over het gebruik van
drones van federaal minister Jacqueline
Galant (MR). De regering wil meer garanties op vlak van veiligheid, geluidshinder
en respect voor privacy, meldt het kabinet
van Brussels mobiliteitminister Pascal
Smet (sp.a).
(GUS)
**

BMW, Audi en Peugeot. De
toename bij de inschrijvingen
van lichte voertuigen sinds begin dit jaar werd ook in juli
voortgezet, met een stijging
met 14,1% in vergelijking met
juli 2014.
De motormarkt blijft de goede
resultaten vasthouden met
een maandelijkse toename die
dit keer 9,4% bedraagt.

