
18 woensdag4december2013

BR

VRIJDAG
bij Het Laatste Nieuws

Niet te missen!

H Xtra's Feestmenu 2013
met vier Vlaamse chefs

H Exclusief:
70 feestwijnen op
de proeftafel

H Cadeautips: origineel,
nuttig of grappig

H De leukste kerst-
en winterevents

LEUVEN

N-VA wil
hervorming PWA
Leuvens gemeenteraadslid Re-
nateHufkens (N-VA)wildathet
stadsbestuur zijn plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap
PWA opheft en integreert in de
bestaande werkgelegenheids-
programma’s en lokale werk-
winkel. «Dat betekent niet al-
leen een daling van de wer-
kingskosten voor de stad,maar
ook een administratieve ver-
eenvoudiging», zegt Hufkens.
Volgens burgemeester Louis
Tobback (sp.a) beslist de stad
niet over de opheffing van een
PWA. Schepen Denise Vande-
voort(sp.a)zietwelmogelijkhe-
den. «PWA is sowieso aan het
uitdoven. Het lijkt me logisch
dat het systeem vervangen
wordt door andere maatrege-
len.» (KBH)

HULDENBERG

OCMW op weg naar
nieuwe locatie
HetOCMWvanHuldenberg zal
binnenkort verhuizen naar het
voormaligeDexiakantoornaast
het gemeentehuis. Het oude
bankkantoor, dat de gemeente
al enkele jaren geleden heeft
aangekocht, wordt daarvoor
verbouwd tot ‘Sociaal Huis’ en
‘Lokaal Dienstencentrum’. Het
huidigegebouwvanhetOCMW
moetsamenmet18huizenweg
langs de Sint-Jansbergsesteen-
weg in functie van de verbre-
dingvandedrukkebaantussen
LeuvenenOverijse. (KHK)

HULDENBERG
Inbraakpoging
Langs Oude Waversebaan in
Huldenbergwasereeninbraak-
poging. De daders probeerden
via de achterzijde de woning
binnen te geraken, maar slaag-
dendaarniet in. (SPK)

Stad stelt 100 leefloners tewerk
LEUVEN

In tegenstelling tot de plannen van een aantal
andere Vlaamse gemeentes zullen de leefloners
in Leuven nietmoeten gaanwerken om hun uit-
kering uitbetaald te krijgen. «Het ‘voor wat,
hoort wat’-principe zullen we in geen geval in-
voeren, omdat het vooral stigmatiserend
werkt», aldus OCMW-voorzitter Erik Vander-
heiden. Het OCMWstelt wel een honderdtal leef-
loners te werk, maar zij krijgen eenminimum-
loon in de plaats.

KENNY HENNENS

InLeuvenzijnzenietvanplanom
leefloners verplicht klusjes te la-
tenopknappenomhunuitkering
terug te verdienen. Dat principe
lijkt in andere Vlaamse gemeen-
tes wel steeds vaker op bijval te
kunnen rekenen, maar de stad
noch het OCMW vinden dat een
efficiëntactiveringsbeleid.«Leef-
loners klusjes laten opknappen
zonderhunloonbij tepassen,kan
wettelijk trouwens niet, dus wij
doen daar zeker niet aan mee»,
zegt OCMW-voorzitter Erik Van-
derheiden.

Aanpak
«Iktwijfelerzelfsaanofditwelde
juiste aanpak is. Vroeger gebeur-
de het wel dat wij een ploeg in-
schakelden om het stadion van
OHL op te kuisen of de afwas te
gaandoenineenafdelingvaneen
woonzorgcentrum, maar daar
zijn we mee gestopt omdat het
die mensen onvoldoende per-

eenvolwaardige job. «Hetprinci-
pe ‘als je niet wil werken, zullen
we je doen werken’ is totaal ver-
keerd en werkt enorm stigmati-
serend», vindtdeschepen.«Daar-
omstimulerenwehenomdeel te
nemenaanbegeleidingstrajecten
of opleidingsprojecten. Leeflo-
ners hebben die hulp nodig om
terug die eerste stappen richting
de arbeidsmarkt temaken.»Wat
Leuvenwel doet is de eigen leef-
loners tewerk stellen onder arti-
kel 60. «Maar we doen dat ook
metmensen die nog niet genoeg
dagenhebbenominaanmerking
te komen voor een werkloos-
heidsvergoeding», aldusnogVan-
derheiden.
«Intotaalstellenweopdiemanier

zo’n 100 leefloners te werk. Dat
betekentdatwehen inschakelen
alswerknemer in vzw’s zoals het
Spit,defietsendienstVeloenWo-
nen&Werken, maar daarvoor
krijgenzijeenminimumloon.Het
gebeurt soms ook bij de techni-

sche dienst of de groendienst,
maardankrijgenzehunloonuit-
betaald door de stad.» In buurge-
meente Lubbeek schakelen ze
éénderdevandeleefloners inon-
der artikel 60, maar daar is het
niet altijd een even groot succes.
«Dit jaar hebben we een paar
mensen zo’n voorstel gedaanom
bij ons te komen werken», aldus
Koenraad Van Coppenolle,
OCMW-voorzitter van Lubbeek.
«Maar dat was niet altijd met re-
sultaat, omdat zij nog vaak te
kampen hebben met persoonlij-
ke problemen en regelmatig niet
komen opdagen. Verplichten
kunnen we hen niet, maar we
gaan hen in de toekomst wel va-
kerproberen teovertuigen.»

Ondermeer in vzw’s zoals het Spitworden leefloners tewerk gesteld. Foto’s Vertommen

MAAR GEENVERPLICHTING ENWEL EXTRA LOONVOORARBEID

spectief gaf op een permanente
tewerkstelling. In deplaats daar-
vanorganiserenwebijvoorbeeld
wel cursussen huishoudhulp en
datwerkt een pak efficiënter om
hen terug op de arbeidsmarkt te
brengen.»
Ook schepen van Sociale Zaken,
BiekeVerlinden (sp.a), is vanme-
ning dat de stad de leefloners
moetvoorbereideninfunctievan

Benoït Soete enBrunoCaby gaanmeedoen aan4LTrophy
met eenRenault R4van26 jaar oud. Repro Vertommen

Studenten rijdenmet oude Renault naar Marokko
BenoïtSoete(21)enBrunoCaby
(22), twee laatstejaarsstuden-
tenHandelsingenieurvandeKU
Leuven,nemeninfebruari2014
deel aan de 4L Trophy. Samen
met2.700anderestudentenrij-
den ze in een oude Renault R4
van Frankrijk naar Marokko.
Met maar één doel voor ogen:
elk Marokkaans kind een kans
opgoedonderwijsbieden.

LEUVEN

De 4L Trophy, vooral populair in
Frankrijk, isalaanzijn17deeditie
toe. «Het is de bedoeling dat alle
studententeams een Renault R4
kopen en daarmee van Frankrijk
naar Marrakech rijden, een af-
stand van maar liefst 7.000 kilo-
meter door Frankrijk, Spanje en
de woestijn», zeggen Soete en
Caby. «Een avontuur wordt het
dus sowieso, temeer omdat we

onderweg zelf onze auto moe-
tenonderhouden. En veel erva-
ring hebbenwedaar nietmee.»
(lacht)
Hetduo,datzichzelf ‘TeamPlan
B’ noemt, tikte inNoord-Frank-
rijk een Renault R4 van 26 jaar
oud op de kop. «Ze heeft vorig
jaar ook deelgenomen aan de
race, en ze is aan de finish ge-
raakt. We hebben dus goede
moed dat ook wij veilig zullen
aankomen in Marrakech. We
moetenalleszelf financierenen
wemoetenonzekoffervolstou-
wen met schoolgerief om ter
plaatse te verdelen, en tech-
nisch materiaal om leerkrach-
ten inMarokkoop te leiden.»
Geld inzamelen doen ze via het
‘crowdfundingmodel’. «Ieder-
een kan een stukje van de car-
rosseriekopenomreclameopte
zetten. Het bekendste beeld
hebbenwealbeet:PausFrancis-
cus, zelf een liefhebber van de
Renault R4, stuurde ons een
steunbrief eneenpauselijkeze-
gel vooropdewagen.»
Het teamvertrekt op11 februa-
ri; hun tocht zal driewekendu-
ren. Meer info: www.
teamplanb.be. (KBH)

Vier Roemeense inbrekers hebben zich voor de
Brusselsestrafrechtermoetenverantwoordenvoor
een resem inbraken in Vlaanderen, onder meer in
Wilsele, Herent en Kortenberg. Het parket vordert
straffen van 5 jaar voor de bendeleider, die verstek
gaf, en 4 jaar voor zijn drie kompanen. Het kwartet
piktewatzekondenpikken.Zogingenzenietenkel
aan de haal met juwelen, tv’s of laptops, maar na-
menzeookgsm’s, iPodstotzelfskoffiezetapparaten
mee op hun rooftochten. Tussen 11 januari en 8
maart van dit jaar sloegen ze toe in maar liefst 19

woningeninVlaanderen.Uiteindelijkkondenzege-
klistwordendoortelefonieonderzoekenhetvinden
vanDNAopdeplaatsenvandeinbraken.Ookgaven
zeverschillende-dochnietalle- inbrakentoeinhun
verhoor.«Eengeorganiseerdecrimineleorganisatie
die op een korte tijd een enorm aantal feiten kon
plegen en zéér mobiel was», aldus de procureur.
«Akkoord, zehebbeneendeel vande feitenbekend
maar tochwens ik te benadrukken dat ze nooit ge-
weld hebben gebruikt», klonk het bij de verdedi-
ging.Uitspraakeinddezemaand. (WHW)

WILSELE INBREKERS RISKEREN ZWARE STRAFFEN

In hetmeerjarenplan 2014-2019 heeft Leuven vol-
gens milieuschepen Mohamed Ridouani (sp.a) in
totaalmeerdan11miljoeneurovoorzienomdestad
tegen2030klimaatneutraal temaken. «Er zijnwei-
niganderestedendieonsditnadoen», aldusRidou-
ani. «Zotrekkenwe jaarlijks500.000euro (in totaal
3 miljoen euro) uit om het energiefonds te laten
functioneren. Daarmee kunnen we maatregelen
nemen om onze eigen stadsgebouwen een pak
duurzamertemakendoorondermeerhetverbete-
ren van de isolatie, de verwarmingsinstallaties en
de verlichting. Waar mogelijk zullen we ook her-

nieuwbareenergieproberentegebruiken.Elkeeuro
dieweopdiemanierbesparenopdeenergie-uitga-
ven, zal terugvloeien naar het fonds en kunnenwe
opnieuwgebruikenvooranderemaatregelen.»
Deoverige8miljoengaatnaarandereprojecten.De
stad zal samenmetVITO, de Confederatie Bouwen
anderepartnersondermeer indewijkenlangsgaan
om een isolatieproject op te starten en groepsaan-
kopen te stimuleren. Volgend jaar zal er in Leuven
dooreenhelikopter een thermografische fotowor-
dengemaaktomenergieverliezenop te sporen.

(KHK)

LEUVEN 11 miljoen euro naar Leuven Klimaatneutraal

LEEFLONERS LATEN
BIJKLUSSEN,
ZONDER HUN LOON
AAN TE PASSEN:
DAAR DOEN WIJ
NIET AAN MEE
Erik Vanderheiden,
OCMW-voorzitter

Dagcentrum Siddartha uit Baal
(Tremelo) houdt tijdens het
weekeinde van 7 en 8 december
een wintermarkt op haar do-
mein. Op zaterdag kan men van

17.30tot21.30uuropdemarktte-
recht. Op zondag is dat van14 tot
18 uur. De mensen van het dag-
centrum verkopen er naast hun
handgemaakte kaartjes en klei-

werkjesookallerleiambachtelij-
ke producten. En er zijn ook
drank- en eetstandjes. Siddartha
bevindt zich op de Bonten Os-
straat29 inBaal. (SPK)

BAAL Wintermarkt Siddartha
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HERENT

Legendarische
pastoor Borgermans
verhuist
Op 29 december zal pastoor
TheoBorgermansvooreenlaat-
ste keer plaats nemen aan het
altaar van de H.-Hartkerk in
Winksele-Delle. Vanaf 2014
trekt hij naar zijn nieuwe op-
dracht in Limburg om bij de
webstek van de Vlaamse Kerk-
provincie te gaan werken. Bor-
germans schreef onder meer
voor onze krant en was eerder
een atypische pastoor. Zo had
hij als éénvandeeersten inBel-
giëeendraagbaretelefoon,reed
hij rondineencabrioletenkeek
hij niet op een vloek meer of
minder. Na de eucharistievie-
ring om 10 uur krijgt iedereen
degelegenheidomBorgermans
uit tewuiven en kunnen vrien-
den en kennissen nog een laat-
stekeeranekdotesbovenhalen.

(KHK)

LEUVEN

Nieuw Leuvens
wandelpakket
Toerisme Leuven heeft een
nieuw wandelpakketje uitge-
brachtwaarinvier thematische
wandelingen zijn uitgewerkt:
eentje langsdetrekpleistersvan
de stad, een tweede langs uni-
versiteitsgebouwen, een derde
langs kerken en abdijen, en een
vierde langs plaatsendie de ge-
schiedenis van het bier belich-
ten.«Leuveniseenstadopmen-
senmaat», vertelt schepen van
Toerisme Dirk Vansina (CD&V).
«De ideale stad om te voet te
ontdekken.»Deroutes zijn4 tot
6 kilometer lang en zowel ge-
schiktvoordetoeristalsvoorde
Leuvenaardiezijnstadbeterwil
leren kennen. Het pakje telt 4
kaartjes met een stadsplan en
telkens een beknopte toelich-
ting. Het is voor 2 euro te koop
aan de balie van Toerisme Leu-
ven,Naamsestraat3. (KBH)

HERENT

Vrachtwagenbrand
verhinderd
De brandweer moest gister-
voormiddag even voor 11 uur
uit te rukken voor een begin-
nendevrachtwagenbrandopde
E314.TerhoogtevandeafritHe-
rent raakten de remmen van
eenvrachtwagendie inde rich-
tingvanBrusselreedoververhit.
Dechauffeurkonzijn truckmet
rokende remmen op de pech-
strook zetten. De brandweer
koelde de geblokkeerde rem-
men en kon voorkomen dat de
vrachtwageneffectief vuurvat-
te. (SPK)

BLANDEN

Bij overval
gebruikt voertuig
uitgebrand
Langs de N25-expresweg in
Blanden (Oud-Heverlee) is
maandagavond eenwagenvol-
ledig uitgebrand. Van de Alfa
Romeo, die even voor 20 uur in
lichterlaaie werd opgemerkt,
bleef na de bluswerken enkel
nog schroot over. Uit nazicht
van de nummerplaat en het
chassisnummerwerd duidelijk
dat het voertuig eerder bij cri-
minele feiten was betrokken.
Onderzoek leerdedepolitiedat
de gestolen wagen eerder was
gebruiktbij eendiefstalmetge-
weld in het Oost-Vlaamse Bra-
kel. Het wrakwerd voor verder
onderzoek naar een stalplaats
vandepolitie getakeld. (SPK)

LEUVEN
BotsingTervuursestraat
OpdeTervuursestraat inLeuven
botste eenPoolse vrouwgister-
ochtend met haar voertuig te-
gen een geparkeerde auto. Zij
raakte daarbij niet gewond.
Haar wagen was wel niet meer
rijvaardig enmoestworden ge-
takeld.Hierdoorondervondhet
verkeerenigetijdhinder.Debe-
stuurster van het aanrijdend
voertuigbliesnegatief. (SPK)

Moeder publiceert tweede boek
over dodelijk arbeidsongeval zoon

Het isvandaagpreciestweejaar
geleden dat de toen 41-jarige
ChristiaanJanssensindefabriek
van Beneo Remy in Wijgmaal
(Leuven) bij een dramatisch ar-
beidsongeval om het leven
kwam. Zijn moeder Lieve Neve
(72) is klaar met haar tweede
boekoverhetgebeuren.«In ‘Ge-
voelen&gedachten’beschrijf ik
denaweeënvanhetrouwenge-
durendedevierseizoenen»,ver-
telt ze.
Precies twee jaar geledenkreeg
Christiaanbijeenchemischeex-
plosie in de zetmeelfabriek van
BeneoRemyeengrotehoeveel-
heid bijtend zuur over zich
heen. Met derdegraads brand-
wonden over zowat 95 procent
van het lichaam had de man
geenschijnvaneenkans. Sinds
dien schrijft de vrouw haar ge-
voelens over het tragische ge-
beuren van zich af. «Dit werk is
het vervolg op ‘Hopeloos &
machteloos’. Waar ik vorige
keer het verhaal vertelde van

LEUVEN

LieveNeve - hiermet haarmanAndréDalande - toont haar
boek over haar zoonChris Janssens. Foto Vertommen

wat er was gebeurd, hoe ik mijn
verdriet beleefde enhoe de dood
van Christiaan ook een impact
had op het familiale gebeuren,
heb ikhet in ‘Gevoelen&gedach-
ten’overdenaweeënvanhetrou-
wen», vertelt Lieve. «Metditboek
denk ik mijn rouwen te kunnen
afsluiten.Eenvervolg isnietmeer
gepland. Hopelijk kanmijnwerk

ietsbetekenenvoorwiemetde-
zelfde gevoelens en gedachten
zitnahet verlies vaneengelief-
de», aldusnogdeschrijfster.
‘Gevoelens&gedachten’ telt 68
bladzijden, kost 14 euro en is te
koop bij de auteur zelf. Meer
info: lieve.delande@hotmail.be
of via www.hopeloosmachte-
loos.be. (SPK)

Het Depot stelt drie nieuwe
‘artists in residence’ voor

HetDepot,hetLeuvensewalhalla
vandemuziek,heeftgisterenop-
nieuw drie bijzonder getalen-
teerde artiesten voorgesteld. In
hetkadervanhunproject ‘artists
in residence’ wil hetmuziekcen-
trum lokale groepen ondersteu-
nen en daar kwamen in het ver-
ledenal toppersuit zoalsWillow,
SelahSue, JasperErkens,Customs
en Bodyspasm. De band Willow
(een op en top Vlaams-Brabants
product, in2010noglaureaatvan
de publieksprijs en de derde

plaatsopHumo’sRockRally),Hy-
drogenSeaenToutVaBienzijnde
gelukkigen van dienst en zij mo-
gen gebruikmaken van de facili-
teitenvanHetDepot.«Zijkunnen
bijonsterechtvoorartistiekofza-
kelijk advies», zegtMartje Ceule-
mans van Het Depot. «Maar we
begeleiden hen ook in de ruime
zinvanhetwoord.Zoorganiseren
we tijdens het concertseizoen
elke woensdag een Open Mic-
avond om nieuw talent te ont-
dekken.» (KHK)

LEUVEN

ToutVaBien aanhetwerk inHetDepot. Foto Vertommen

Geen fietspad op nieuwe Lüdenscheidsingel
Wanneer de nieuwe Lüden-
scheidsingel zonder al te veel
vertragingenbeginvolgend jaar
opnieuw open zal zijn voor het
verkeer, zal er geen plaats meer
zijnvoorfietsers.Hetfietspadzal
aan beide kanten van de weg
plaats moeten ruimen voor een
busbaan.
Vanaf volgend jaar zullen fiet-
sers dus nietmeer gebruik kun-
nenmakenvandeLüdenscheid-
singel om zich richting Herent
(Mechelsesteenweg) of Wilsele
te verplaatsen. Al was dat in het
verleden al een hachelijke on-
derneming, omdat de tweewie-
lers zonder afscheiding vlak
naast de voorbijrazende auto’s

(tegen90km/u)moestenrijden.
Detijdelijkeomleidingsroutedie
fietsers momenteel tijdens de
werkenmoetenvolgen(langsde
Vaartkom, de Riddersstraat en
deDonkerstraat) blijft daardoor
nog voor onbepaalde tijd van
kracht.Of ermetdeopeningvan
de nieuwe Lüdenscheidsingel
ook een alternatieve fietsroute
komt onder het viaduct is voor-
lopig nog onduidelijk. Volgens
schepen van Openbare Werken
Robbeets (sp.a) zijn er met de
ontwikkeling van het Engels
Plein wel plannen om tot een
nieuwe drievoudige verbinding
te komen met Wilsele-dorp en
deMechelsesteenweg. (KHK)

LEUVEN

DIEVEN STELEN SIGARETTEN EN GELD
In Oud-Heverlee werden er de
voorbijedagenverschillendewo-
ninginbrakenvastgesteld.Gister-
ochtendwarenerzowel inCaféIn
deMolen langs deWaversebaan,
als in Brasserie Bleu Blanc langs
deMauritsNoëstraat inOud-He-
verleeinbrekersactief. Inhetcafé
werd onder meer de sigaretten-
automaat en een goktoestel naar
buitengesleurd eneenhonderd-
talmeter verderop leeggemaakt.
Zowel de sigaretten als het geld

verdwenen. Ook de beginkassa
van de zaak werd gestolen. Bij
Bleu Blanc even verderop bleef
hetbij een inbraakpoging.
Gisterochtend stelde een bewo-
ner van deKorbeekdamstraat bij
thuiskomst vast dat dieven er bij
eeninbraakinzijnwoonstmetde
reservesleutel van zijn auto van-
doorwaren.Tijdenshetweekein-
dewerdener indezelfdebuurt al
verschillende inbraken vastge-
steld. (SPK)

OUD-HEVERLEE

LEUVEN
Cabaretduoinpremière
StevenBeersmans enKoenMon-
serez,beidenmetLeuvenseroots,
staan voor het eerst samenop de
planken in een cabaretvoorstel-
ling.Hun ‘OneManShow’ brengt
geenstand-upcomedy,maartwee
mannen in pak, met een lied, een
grap,eentraan.Devoorstellingen
vinden nu vrijdag, zaterdag (tel-
kensom20uur)enzondag(om15
uur) plaats in het gebouw van
30CClangsdeBrusselsestraat63.
Voorhunpremièreorganiseerthet
duoeveneensdewedstrijd‘Debe-
stemop van Leuven’. Je kan je fa-
voriete grap posten op facebook.
com/beersmansenmonserez. De
grapmet demeeste ‘likes’ zal het
duogebruikentijdensdevoorstel-
ling. Tickets kosten 12 euro,meer
info via www.30CC.be of
016/30.09.00. (KHK)

«Caubergh kostte me bijna het leven»
HEVERLEE

SVEN PONSAERTS

Caubergh vermoordde in 1979
zijn 19-jarige zwangere buur-
meisje.Eenagentdietussenbeide
kwam werd eveneens door hem
doodgeschoten. Diezelfde dag
had de Limburgse moordenaar
ook al zijn vriendin en hun vijf
maanden oude dochtertje ge-
wurgd. «Cauberghwasheteerste
‘dossier’ waarmee ik in 1984 als
psycholoog in Leuven-Centraal
werd geconfronteerd», zegt Kris
Timmerman(58), die alspsycho-
logisch expert binnen de muren
bijna20jaar langcontacthadmet
demoordenaar.

Daguitstap
«Hijwastoennogtotdedoodstraf
veroordeeld enwist dat hij nooit
nogvrijzoukomen. Ikwasdeeni-
gedienogmethemopdaguitstap
‘wou’,wantvrijwilligerswarener
hoegenaamdniet. Cauberghwas
gekend als een gedetineerde
waar je best in een wijde boog
omheen ging. Maar ik werd dus
aangeduid om alleen en zonder
enigeveiligheidsvoorzieningvier
maalper jaarvan8tot20uurmet
die zwaargestoordemanopdag-
uitstap te gaan.» In drie jaar tijd

ginghettwaalfmaalgoed,deder-
tiende keer kostte het hem bijna
het leven. «Die 14de juni 2003
wou Caubergh naar een natuur-
reservaat inDePanne.Tijdenseen
picknick heeft hij me verrast. Ik
wist datbij eenbijtprobleemhad
en gaf hem om een koek te snij-
den een aardappelmesje. Hij
heeftmenogeenstukkoekgege-
ven,waarnahijbovenopmeisge-
sprongen en me als een konijn
trachtte tekelen.»

«Hetmesmistemijnhalsslagader
maarniptenbrakgelukkigopeen
halswervel.Daardoorkonhij zijn
werk niet afmaken. Anders had
hij mij zo goed als zeker diep in
het zand begraven. Ik vraag me
nog af of zeme ooit zouden heb-
ben teruggevonden. Niemand
wist precieswaarwewaren. Ter-
wijl ik hulp zocht, vluchtte hij.

Kris Timmerman, begeleider en slachtoffer vanJanCaubergh.
Foto Photonews

EX-CIPIER KRISTIMMERMAN OVERLEEFDE MOORDPOGING

Het nieuws dat de oudste gedetineerde van het
land, Jan Caubergh (79), gestorven is, laat Kris
Timmerman uit Heverlee niet onbewogen. De ex-
gevangenisbegeleider in Leuven-Centraal ont-
snapte tien jaar geleden nipt aan de dood toen hij
tijdens een uitstapje in de hals werd gestoken
door Caubergh. «Door zijn dood zie ik nu geen
morele schadevergoedingmeer», zegt Kris.

Deoverleden gedetineerdeJan
Caubergh. Foto Peter Maenhoudt

Zijnbebloedekostuum,mijnlege
portefeuilleengsmwerdenbijna
9maandenlaterverderoptoeval-
ligopgegraven.»

Vergoeding
Timmerman overleefde de laat-
ste aanslag van de veelvoudige
moordenaar, maar het gebeuren
kosttehemnaareigenzeggenwel
zijn job in Leuven-Centraal. «Na
zeven jaar felaandringenenzon-
der enige medewerking van de
gevangenis heb ik Caubergh in
mijneentjevoorderechtbankge-
kregen. Hij kreeg 12 jaar extra,
maarnaast eenbeperkte vergoe-
ding voor de materiële schade,
zagiknooiteencentmorelescha-
devergoeding. Door zijn dood
komt deze nu ook te vervallen.
Komt daarbij dat ik na bijna 25
jaar dienst in Leuven-Centraal
werdikin2007- ‘omdesereniteit
binnen de muren te bewaren’ -
ontslagen. Caubergh kostte me
dus niet alleen bijna het leven,
maar ook nog eens mijn job. De
vraagisof ik,ooknazijndood,het
gebeurenooit achtermezalkun-
nen laten», aldusKris.

DE VRAAG IS OF IK
OOK NA ZIJN
DOOD HET
GEBEUREN ACHTER
ME KAN LATEN
Kris Timmerman


