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Aantal Covid-19patiënten in
UZ Leuven stijgt

SENIOR VAN DER KELEN (87) GEEFT FAKKEL DOOR AAN ZOON

In UZ Leuven verblijven momenteel 133 COVID-19-patiënten. Op
vrijdag ging het nog om 115 gehospitaliseerden.

Van de 133 patiënten krijgen 44 patiënten intensieve zorg. Van 26 patiënten wordt de longfunctie overgenomen met een invasieve beademing en van twee patiënten wordt
naast de longfunctie ook de hartfunctie overgenomen met de hartlongmachine. Al de andere patiënten ademen nog zelfstandig, maar
voor twintig patiënten kan dat enkel met een hoge graad aan niet-invasieve ademhalingsondersteuning. Op zaterdag 31 oktober deed
het Leuvense labo 1.186 coronatesten, waarvan er 197 positief
waren.
(KAR)

KAMPENHOUT
Start ontslibben
fauna- en floravijver
Torfbroek
De Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) start vandaag met het ontslibben van de fauna- en floravijver van het Torfbroek.

In 2018 werd voor het erkende natuurreservaat Torfbroek het ‘Natuurinrichtingsproject Torfbroek’
goedgekeurd. Daardoor verbindt
Vlaanderen zich ertoe om ongeveer twee miljoen euro in het natuurgebied te investeren. De middelen worden ingezet om enkele
zones opnieuw in te richten, de waterhuishouding te verbeteren, het
beheer efficiënter te kunnen uitvoeren en recreatie een plaats te
geven. Daarvoor werken de VLM,
het Agentschap Natuur en Bos
(ANB), Natuurpunt en de gemeente Kampenhout nauw samen.
Bij de werken deze maand wordt de
fauna- en floravijver ontslibd om de
bedreigde fauna en flora nieuwe
kansen te geven. De vijver behoudt
zijn water, terwijl het slib eruit gezogen wordt. Het slib wordt door
leidingen geperst naar een uitlekdepot, dat reeds aangelegd werd
op een locatie aan de Oudenhuisbaan. Het slib blijft gedurende enkele maanden liggen in het depot
om uit te lekken. Als het genoeg uitgedroogd is, wordt het daarna
weggegraven. De Oudenhuisbaan
blijft toegankelijk. Het uitlekdepot
zelf wordt afgespannen met veiligheidsnetten en is niet toegankelijk,
want het is er gevaarlijk door de
vorming van drijfzand.
In augustus nog werd een oud stort
in een eerste fase in het natuurgebied verwijderd. De werken liepen
er kort na de start vertraging op
door de ontdekking van asbest in
het stort.

Machtswissel bij Brouwerij Haacht
BOORTMEERBEEK
De 87-jarige Frédéric
van der Kelen, de oudste
CEO van het land, kapt
ermee. Vanaf vandaag
staat zijn zoon Boudewijn (50) aan het roer
van Brouwerij Haacht.
Vader van der Kelen
stond een dikke halve
eeuw aan de top van het
122 jaar oude familiebedrijf.
KIM AERTS
Van zijn 35 tot zijn 87 jaar leidde senior
van der Kelen het familiebedrijf dat vorig jaar een omzet draaide van 108 miljoen euro en net geen 400 werknemers
in dienst heeft. Vier maanden geleden
moest het bedrijf nog vijftien personeelsleden laten gaan. Het bedrijf blunderde met hun gelijktijdige reclamecampagne ‘Tournée Générale’ die bij de
(ontslagen) werknemers in het verkeerde keelgat schoot. De verkoopcijfers
ogen evenmin fraai door de coronacrisis
bij de brouwer langs de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek. Het verkochte
volume aan bier en frisdrank daalde
met 40 procent in de eerste zes maanden van dit jaar. Van een interview willen vader en zoon momenteel niet weten. «Ik ben vereerd deze nieuwe taak
op mij te kunnen nemen en om van
Brouwerij Haacht een Belgisch bedrijfsmodel te blijven maken dat de tradities
van het verleden respecteert en zich kan
aanpassen aan toekomstige uitdagingen», zegt Boudewijn van der Kelen in
een persbericht. Voor het hele bedrijf
ging de omzet in het eerste semester 41
procent lager tot 31,9 miljoen euro. De
winst van 1,97 miljoen euro twaalf
maanden eerder gleed af naar een ver-

Frédéric van der Kelen. Foto Vertommen
lies van 6,6 miljoen euro. De bierverkoop daalde met 38 procent, tel daar de
andere dranken bij en dan is er 40 procent volumedaling. In de Belgische horeca daalde de verkoop zelfs met meer
dan 55 procent. De retailverkoop bleef
dan wel weer gelijk.

Lockdown is boosdoener
Van juli tot en met september verliep de
verkoop van de brouwer van Primus,
Tongerlo en Keizer Karel «gunstiger dan
voorzien», met een daling van 19 procent tegenover een jaar eerder. Door de
opflakkering van het coronavirus zijn
intussen de cafés opnieuw toe, waardoor het bedrijf moeilijk prognoses kan
uitspreken. Maar Haacht heeft er wel
vertrouwen in dat er geen liquiditeitsproblemen zullen zijn. De lockdown
van medio maart tot begin juni is de

Fietser (12) naar
ziekenhuis na botsing
Een 12-jarige fietser uit Leuven is
zaterdag omstreeks 15 uur gebotst
met een andere fietser op het kruispunt van de Redingenstraat met de
Schapenstraat. De tiener ging met
een klap tegen de grond en kwam
hard op zijn schouder terecht. De
jongen werd met een ziekenwagen
overgebracht naar het Heilig Hartziekenhuis. De bestuurster van de
tweede fiets bleef ongedeerd.
(KAR)

Uitzonderlijke brouwerij

«Ik ben nog altijd even scherp als op
mijn 45ste. Om zaken te doen ben je
nooit te oud. Ik ben twaalf uur per dag
op de brouwerij of anders ben ik onderweg op zoek naar interessante eetcafés
en brasseries», vertelde hij drie jaar geleden nog in deze krant. Helemaal alleen stond Frédéric van der Kelen er niet
voor. Zijn zoon Patrick (58) runt de ITafdeling van de brouwerij, een schoonzoon is jurist binnen het bedrijf en Boudewijn van der Kelen was de verantwoordelijke voor marketing en retailactiviteiten én was de gedoodverfde opvolger. Het vermogen van de familie
wordt momenteel geschat op goed 250
miljoen euro.

Frédéric van der Kelen verdwijnt niet
van het brouwtoneel. Hij zal wel het
voorzitterschap van Co.Br.Ha. op zich
nemen. «Frédéric van der Kelen heeft
een uitzonderlijke brouwerij opgebouwd, waarbij hij honderden werknemers van een stabiele en fascinerende
job heeft voorzien in een voor ons land
kenmerkende sector. Vandaag is Brouwerij Haacht de vierde grootste Brouwerij van België. De leden van de Raad
van Bestuur en het personeel huldigen
het werk en de inzet die hun CEO gedurende een halve eeuw heeft geleverd.
Vanuit zijn nieuwe functie als voorzitter
van Co.Br.Ha., kan de onderneming nog

LEUVEN
Tot 2024 krijgen de paters in
Heverlee een tijdelijk onderkomen in het Provisorenhuis
van Abdij van Park. Dat gebouw deed vroeger dienst als
huis van de pater econoom. Na
de passage van de paters, zal
het Provisorenhuis fungeren
als kantoorruimte.

Dieven grijpen kans
terwijl bewoners
naar kerkhof zijn

LEUVEN

steeds beroep doen op zijn expertise»,
klinkt de loftrompet vanuit Haacht.

Nooit te oud

Paters nemen tijdelijk hun intrek in Provisorenhuis Abdij van Park

LEUVEN

(KAR)

grote boosdoenster volgens Co.Br.Ha.,
de beursgenoteerde entiteit boven het
familiebedrijf.

(c) HLN - 2/10/2020

(KAR)

In een appartement op het Herbert Hooverplein werd vrijdag
overdag ingebroken. De bewoners
waren naar het kerkhof toen onbekenden van dat moment gebruik
maakten om de deur van de flat te
forceren en het pand te doorzoeken. De daders gingen er vandoor
met enkele juwelen en wat cash
geld.

Zoon Boudewijn van der Kelen komt aan het hoofd van de
familiebrouwerij. Foto Vertommen

De paters nemen tot 2024 hun intrek in het Provisorenhuis
van Abdij van Park in Heverlee. Foto rv

«Het Provisorenhuis is klaar
voor een nieuwe bestemming
als kantoorruimte. Over enkele
jaren kan men hier werken in
een historisch kader», weet
Carl Devlies, schepen van Onroerend Erfgoed en Ruimtelijk
Beleid. «Maar eerst krijgen de

paters er tot eind 2024 een tijdelijk onderkomen. Hun huidige woongedeelte wordt gerestaureerd. Daarna verhuizen de
paters naar de gerestaureerde
oostvleugel en de infirmerie.
Omdat het toekomstige kantoorgebouw
verschillende
huurders zal hebben, is het opgedeeld in afzonderlijke zones.»

Barokke bouwstijl
Het provisorenhuis is, na de
Mariapoort en de Sint-Janspoort, het derde poortgebouw
dat toegang verleende tot de
meest privatieve gedeelten van
de abdij. Het gebouw dateert
van 1723-1725 en wordt ge-

kenmerkt door een barokke
bouwstijl met eerdere, laatmiddeleeuwse bouwelementen uit de vroege 16de eeuw.
Het gebouw fungeerde vroeger
als het huis van de provisor, de
pater econoom of boekhouder
van de abdij.
«Er werden heel wat werken
uitgevoerd», vervolgt Dirk Vansina, schepen van Restauraties.
«Om de mooie houten dakstructuur binnen nog zichtbaar
te houden, werd het dak 20
centimeter verhoogd. De gevel
in natuursteen en baksteen
werden ook gerestaureerd. Het
historisch schrijnwerk werd
deels vernieuwd, enzovoort.
(KAR)

DIEST Na burgemeester ook waarnemend burgemeester positief

LEUVEN
4 aanhangwagens gecontroleerd
Motorrijders van de Leuvense verkeerspolitie hebben
zaterdag vier auto’s met aanhangwagen uit het verkeer gehaald voor controle. Bij drie van de vier was de
lading onvoldoende vastgemaakt. De vierde aanhangwagen was meer dan de helft te zwaar geladen. Alle
vier de bestuurders kregen een boete. Eén van hen
kreeg een extra boete, omdat op de aanhangwagen
een andere nummerplaat zat dan op de auto waarmee
hij de kar trok.
Een vrachtwagenchauffeur die rondreed met een rijbewijs waarvan de medische schifting al sinds januari
vervallen was, kreeg een proces-verbaal. Dat was ook
het geval voor twee automobilisten die rondreden in
een auto waarvan de technische keuring al geruime
tijd verlopen was. Ten slotte werden ook nog twee bestuurders die al rijdend aan het bellen waren aan de
kant gezet en beboet, evenals een motorrijder
die geen aangepast schoeisel droeg. De 27 bestuurders
die een alcoholtest moesten afleggen, bliezen negatief. (KAR)
BA **

De burgemeester van Diest, Christophe De Graef
(Open Diest), testte vorige week positief op covid-19
en ging meteen thuis in quarantaine. De burgemeester vertoonde symptomen moest dus noodgedwongen een stapje opzij zetten. Eerste schepen
Geert Cluckers (DDS) nam de fakkel als waarnemend burgemeester over. Nu blijkt ook deze laatste
besmet. Hij zit samen met zijn gezin in thuisquarantaine.

Christophe De Graef en Geert Cluckers,
eerder dit jaar. Foto Bollen

«Ik was afgelopen week enkele malen op het stadhuis, maar in mijn bureau ontvang ik al een tijdje niemand meer», zegt Geert Cluckers. Mijn vrouw kreeg
donderdag te horen dat ze besmet was. Ik liet me ook
testen en ging in quarantaine. Vrijdagavond bleek de
uitslag van de test positief. Mijn vrouw was echt ziek
en komt nu stilletjes aan uit het dal. Ikzelf daarentegen voelde me niet ziek. Tot zondag. Ondertussen
voel ik wel een druk op de borst en heb ik wat hoofdpijn. Ook met de burgemeester zelf lijkt het de goede
richting uit te gaan. «We zijn steeds voorzichtig geweest, maar dit virus is niet te onderschatten» (KBG)

