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‘Naar de buitenwereld toe is
Ronny vriendelijk en sociaal. 
Maar wie hem beter kent, vindt
hem een agressieve leugenaar.’ 
Zo werd veertien jaar geleden 

moord op zijn vrien-
din Vera De Lathou-
wer. Hij had de 
vrouw met een mes 
gedood nadat ze hem 
had opgebiecht dat 
ze een andere man 
had. Van Crombug-
gen werd veroor-
deeld tot de maxi-
mumstraf van der-
tig jaar.

Ruim tien jaar van zijn straf
heeft hij in de gevangenis uit-
gezeten. In 2011 kreeg hij de 
toestemming om zijn cel gere-

(57) had hij leren
kennen in de gevan-
genis, waar ze vrij-
willigster was. Hij
zocht haar tijdens
zijn verlof op. En
stak haar dood. Wat
zijn motief daarvoor
was, zal op zijn
tweede assisenpro-
ces moeten blij-

ken. De kamer van inbeschul-
digingstelling in Gent heeft 
hem voor de tweede maal door-
verwezen naar de volksjury. 

Ronald Van Crombruggen 
(foto), een man die der-
tig jaar kreeg omdat hij 
zijn vriendin doodde, 
krijgt een tweede assi-
senproces. Want toen de 
man in 2011 even de ge-
vangenis mocht verlaten, 
vermoordde hij nog een 
andere vrouw. 

De timing van haar oproep is
bijzonder, bij deze snikhete
temperaturen. Maar haar nieu-
we collectie mutsen, sjaals en
truien moet begin september
in de winkels liggen. En dus is
er haast bij gemoeid.

‘Ik deed tot nog toe alles zelf,
met de hulp van mijn mama’,
vertelt het gewezen Ketnet-ge-
zicht en de vriendin van tv-
presentator Thomas Vander-
veken. ‘Dat was perfect be-
heersbaar, aangezien onze 
collectie beperkt was.’

Op eigen tempo

Maar in anderhalf jaar is Vé-
ronique Leysen erin geslaagd
haar breigoedmerk Maurice
hip te maken. Zeker bij beken-
de Vlamingen, onder wie Eva
Daeleman en ex-Hooverpho-
nic-zangeres Noémi Wolfs.
Dus gaat Leysen uitbreiden:
meer verkooppunten in België
en voor het eerst ook naar het
buitenland (New York en Los
Angeles). ‘Maurice is een on-
derneming die winst moet ma-
ken, maar tegelijk wil ik alles
handgemaakt houden. Op mijn
eentje kan ik het niet meer bol-
werken, aangezien ik naast het
handwerk ook alle administra-
tie doe en intussen een koffie-

bar moet runnen. Extra hulp is
dus welkom.’

Leysen lanceerde daarom de-
ze week op haar Twitter-pro-
fiel haar zoektocht naar ‘ge-
pensioneerde omaatjes die
graag voor Maurice willen
breien’. Ze hoopt er honderd te
vinden, zegt ze aan onze redac-
tie. ‘Ik heb er zo veel nodig om-
dat ik niemand onder druk wil
zetten. Iedereen mag op zijn ei-
gen tempo werken, thuis of in
mijn koffiebar. Het ene hand-
werk is in één uur klaar, het
andere in enkele weken.’

De kandidaten moeten bij hun
sollicitatie een voorbeeld van 
hun breiwerk voorleggen. ‘Ik
verwacht toch enig niveau.’ 

‘Ik wilde al langer gepensio-
neerden engageren – het mo-
gen ook opa’s zijn – omdat die 
tijd hebben en vaak gepassio-
neerd zijn door het breien’,
zegt Leysen. ‘Maar pas onlangs
zijn de regels versoepeld, zodat
ze gemakkelijker mogen bij-
verdienen.’ 

Een muts kost in de winkel 40
à 50 euro en een pull 200 à
300 euro. Leysen kan nog niet 
zeggen hoeveel de omaatjes
verdienen aan hun breiwerk,
want dat hangt af van de brei-
tijd van de verschillende mo-
dellen.

Véronique Leysen (29) is op zoek naar ‘gepensi-
oneerde omaatjes die graag voor Maurice 
willen breien’. Dat is haar modemerk waarvoor 
ze tot nog toe alle mutsen en truien zelf 
breide. Maar de vraag ernaar groeit zo snel dat 
ze extra handen nodig heeft. Honderd paar om 
exact te zijn. ‘En oma’s hebben nu eenmaal tijd.’

Véronique Leysen heeft hulp 
nodig voor wintercollectie

Gezocht: 
100 breiende 
omaatjes

WIM DEHANDSCHUTTER

Alle kinderen met een goed
rapport – ze moeten wel min-
stens zestien jaar zijn – betalen
tot en met vrijdag bij Tattoo
Mike veertig euro voor een
piercing. Dat is tien euro min-
der dan normaal. Wie een

book aan. ‘Dit verzacht een
beetje het leed van al dat ou-
derlijk gezaag. Een rapport
gaat in het latere leven toch
nooit van tel zijn.’

De West-Vlaming kwam gis-
terochtend op het idee, toen
hij las dat voorbeeldige stu-
denten beloond worden in een
modeketen. ‘Als kind ben ik in
zeven scholen buitengevlogen
wegens wangedrag en onder-
maatse resultaten. Ik heb mijn
studies nooit afgemaakt. En
kijk, ik ben toch een succesvol-

Slecht rapport? Korting op piercing
Tattoo Mike uit Kortrijk 
geeft vijftien euro korting 
aan scholieren die een 
slecht rapport hebben. 
Want redeneert de zaak-
voerder: ‘Die jongeren wor-
den al genoeg gestraft.’

Toch blaam voor 
directeur 
tuinbouwschool 
Merchtem

Het tuchtonderzoek naar
de directeur van de tuin-
bouwschool in Merchtem
is afgerond. Het gemeen-
tebestuur geeft hem een 

blaam.
Daniël
Herinckx
(59, foto)
heeft zijn
laatste
schooljaar
afgesloten.
Hij gaat

met pensioen. Begin dit 
jaar kwam de directeur in
opspraak omdat een oud-
leerling burgemeester Ed-
dy De Block op de hoogte 
had gebracht van grens-
overschrijdend gedrag. 
Nadat nog andere getuige-
nissen waren opgedoken, 
werd de directeur preven-
tief geschorst. Herinckx 
heeft altijd volgehouden 
dat hij onschuldig is. Hij 
ging in beroep tegen de 
schorsing. Eind mei is ze 
opgeheven. Deze week 
rondde het gemeentebe-
stuur het tuchtonderzoek 
af en besliste hem een 
blaam te geven. De direc-
teur heeft half augustus de
kans om zich te verweren 
en daarna kan hij beroep 
aantekenen. ‘Ik ben zeker 
van mijn zaak. De burge-
meester wilde gewoon 
geen gezichtsverlies lij-
den’, zegt Herinckx. (elb)

Rekenhof moet 
verspilling bij NMBS 
onderzoeken

Het Rekenhof zal de ko-
mende maanden nagaan 
of de spoorwegbedrijven 
de voorbije zeven jaar geld
over de balk gegooid heb-
ben. Daartoe dienen de 
meerderheidspartijen 
eerstdaags een resolutie 
in. In de resolutie wordt 
daarbij expliciet verwezen
naar de vorige maand 
voorgestelde audit die on-
regelmatigheden aan het 
licht bracht bij de vast-
goeddochters van de 
NMBS. (dds, sco)
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Véronique Leysen lanceerde een oproep om hulp 

voor haar handgemaakte collectie breigoed. Foto: FRBE

Tweede keer voor assisen, na moord tijdens eerste straf

 Foto: blg
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‘Naar de buitenwereld toe is
Ronny vriendelijk en sociaal. 
Maar wie hem beter kent, vindt
hem een agressieve leugenaar.’ 
Zo werd veertien jaar geleden 
gesproken over Ronald Van 
Crombruggen (54) toen hij 
voor het assisenhof in Antwer-
pen terechtstond voor de 

moord op zijn vrien-
din Vera De Lathou-
wer. Hij had de 
vrouw met een mes 
gedood nadat ze hem 
had opgebiecht dat 
ze een andere man 
had. Van Crombug-
gen werd veroor-
deeld tot de maxi-
mumstraf van der-
tig jaar.

Ruim tien jaar van zijn straf
heeft hij in de gevangenis uit-
gezeten. In 2011 kreeg hij de 
toestemming om zijn cel gere-
geld te verlaten. Maar tijdens 
zijn penitentiair verlof bracht 
hij een tweede vrouw om het 
leven. Martine Van der Elst 

(57) had hij leren
kennen in de gevan-
genis, waar ze vrij-
willigster was. Hij
zocht haar tijdens
zijn verlof op. En
stak haar dood. Wat
zijn motief daarvoor
was, zal op zijn
tweede assisenpro-
ces moeten blij-

ken. De kamer van inbeschul-
digingstelling in Gent heeft 
hem voor de tweede maal door-
verwezen naar de volksjury. 
Hij riskeert opnieuw een jaren-
lange gevangenisstraf. Het pro-
ces vindt vermoedelijk begin 
volgend jaar plaats. (mkm)

Ronald Van Crombruggen 
(foto), een man die der-
tig jaar kreeg omdat hij 
zijn vriendin doodde, 
krijgt een tweede assi-
senproces. Want toen de 
man in 2011 even de ge-
vangenis mocht verlaten, 
vermoordde hij nog een 
andere vrouw. 

De timing van haar oproep is
bijzonder, bij deze snikhete
temperaturen. Maar haar nieu-
we collectie mutsen, sjaals en
truien moet begin september
in de winkels liggen. En dus is
er haast bij gemoeid.

‘Ik deed tot nog toe alles zelf,
met de hulp van mijn mama’,
vertelt het gewezen Ketnet-ge-
zicht en de vriendin van tv-
presentator Thomas Vander-
veken. ‘Dat was perfect be-
heersbaar, aangezien onze 
collectie beperkt was.’

Op eigen tempo

Maar in anderhalf jaar is Vé-
ronique Leysen erin geslaagd
haar breigoedmerk Maurice
hip te maken. Zeker bij beken-
de Vlamingen, onder wie Eva
Daeleman en ex-Hooverpho-
nic-zangeres Noémi Wolfs.
Dus gaat Leysen uitbreiden:
meer verkooppunten in België
en voor het eerst ook naar het
buitenland (New York en Los
Angeles). ‘Maurice is een on-
derneming die winst moet ma-
ken, maar tegelijk wil ik alles
handgemaakt houden. Op mijn
eentje kan ik het niet meer bol-
werken, aangezien ik naast het
handwerk ook alle administra-
tie doe en intussen een koffie-

bar moet runnen. Extra hulp is
dus welkom.’

Leysen lanceerde daarom de-
ze week op haar Twitter-pro-
fiel haar zoektocht naar ‘ge-
pensioneerde omaatjes die
graag voor Maurice willen
breien’. Ze hoopt er honderd te
vinden, zegt ze aan onze redac-
tie. ‘Ik heb er zo veel nodig om-
dat ik niemand onder druk wil
zetten. Iedereen mag op zijn ei-
gen tempo werken, thuis of in
mijn koffiebar. Het ene hand-
werk is in één uur klaar, het
andere in enkele weken.’

De kandidaten moeten bij hun
sollicitatie een voorbeeld van 
hun breiwerk voorleggen. ‘Ik
verwacht toch enig niveau.’ 

‘Ik wilde al langer gepensio-
neerden engageren – het mo-
gen ook opa’s zijn – omdat die 
tijd hebben en vaak gepassio-
neerd zijn door het breien’,
zegt Leysen. ‘Maar pas onlangs
zijn de regels versoepeld, zodat
ze gemakkelijker mogen bij-
verdienen.’ 

Een muts kost in de winkel 40
à 50 euro en een pull 200 à
300 euro. Leysen kan nog niet 
zeggen hoeveel de omaatjes
verdienen aan hun breiwerk,
want dat hangt af van de brei-
tijd van de verschillende mo-
dellen.

Véronique Leysen (29) is op zoek naar ‘gepensi-
oneerde omaatjes die graag voor Maurice 
willen breien’. Dat is haar modemerk waarvoor 
ze tot nog toe alle mutsen en truien zelf 
breide. Maar de vraag ernaar groeit zo snel dat 
ze extra handen nodig heeft. Honderd paar om 
exact te zijn. ‘En oma’s hebben nu eenmaal tijd.’

Véronique Leysen heeft hulp 
nodig voor wintercollectie

Gezocht: 
100 breiende 
omaatjes

WIM DEHANDSCHUTTER

Alle kinderen met een goed
rapport – ze moeten wel min-
stens zestien jaar zijn – betalen
tot en met vrijdag bij Tattoo
Mike veertig euro voor een
piercing. Dat is tien euro min-
der dan normaal. Wie een
slecht rapport heeft, krijgt
zelfs vijftien euro korting. ‘Ik
heb een boon voor bad boys
and girls’, kondigt Tattoo Mike
uit Kortrijk zijn actie op Face-

book aan. ‘Dit verzacht een
beetje het leed van al dat ou-
derlijk gezaag. Een rapport
gaat in het latere leven toch
nooit van tel zijn.’

De West-Vlaming kwam gis-
terochtend op het idee, toen
hij las dat voorbeeldige stu-
denten beloond worden in een
modeketen. ‘Als kind ben ik in
zeven scholen buitengevlogen
wegens wangedrag en onder-
maatse resultaten. Ik heb mijn
studies nooit afgemaakt. En
kijk, ik ben toch een succesvol-
le ondernemer geworden. Mijn
conclusie: studies zijn overbo-
dig’, legt de tattoo- en pier-
cingartiest uit aan onze redac-
tie. (dhs)

Slecht rapport? Korting op piercing
Tattoo Mike uit Kortrijk 
geeft vijftien euro korting 
aan scholieren die een 
slecht rapport hebben. 
Want redeneert de zaak-
voerder: ‘Die jongeren wor-
den al genoeg gestraft.’

Toch blaam voor 
directeur 
tuinbouwschool 
Merchtem

Het tuchtonderzoek naar
de directeur van de tuin-
bouwschool in Merchtem
is afgerond. Het gemeen-
tebestuur geeft hem een 

blaam.
Daniël
Herinckx
(59, foto)
heeft zijn
laatste
schooljaar
afgesloten.
Hij gaat

met pensioen. Begin dit 
jaar kwam de directeur in
opspraak omdat een oud-
leerling burgemeester Ed-
dy De Block op de hoogte 
had gebracht van grens-
overschrijdend gedrag. 
Nadat nog andere getuige-
nissen waren opgedoken, 
werd de directeur preven-
tief geschorst. Herinckx 
heeft altijd volgehouden 
dat hij onschuldig is. Hij 
ging in beroep tegen de 
schorsing. Eind mei is ze 
opgeheven. Deze week 
rondde het gemeentebe-
stuur het tuchtonderzoek 
af en besliste hem een 
blaam te geven. De direc-
teur heeft half augustus de
kans om zich te verweren 
en daarna kan hij beroep 
aantekenen. ‘Ik ben zeker 
van mijn zaak. De burge-
meester wilde gewoon 
geen gezichtsverlies lij-
den’, zegt Herinckx. (elb)

Rekenhof moet 
verspilling bij NMBS 
onderzoeken

Het Rekenhof zal de ko-
mende maanden nagaan 
of de spoorwegbedrijven 
de voorbije zeven jaar geld
over de balk gegooid heb-
ben. Daartoe dienen de 
meerderheidspartijen 
eerstdaags een resolutie 
in. In de resolutie wordt 
daarbij expliciet verwezen
naar de vorige maand 
voorgestelde audit die on-
regelmatigheden aan het 
licht bracht bij de vast-
goeddochters van de 
NMBS. (dds, sco)
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Véronique Leysen lanceerde een oproep om hulp 

voor haar handgemaakte collectie breigoed. Foto: FRBE

Tweede keer voor assisen, na moord tijdens eerste straf

 Foto: blg
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Er is steeds meer bewijs dat
drinken of roken tijdens de
zwangerschap schadelijk is
voor het kind. En dus moeten
we harder optreden tegen
zwangere vrouwen die het
drinken, roken of drugs gebrui-
ken niet kunnen laten. Dat zegt
de Nederlandse Raad voor
Strafrechtstoepassingen en
Jeugdbescherming (RSJ). Die
onafhankelijke raad adviseert
de Nederlandse overheid.

Concreet pleiten de experts
ervoor om ongeboren kinderen
vaker onder toezicht van een
voogd te plaatsen. In 2014 ge-
beurde dat al 270 keer in Ne-
derland. De voogd helpt de
moeder met opvoeden en af-
kicken. Als ze die hulp hard-
nekkig weigert, wordt tijdens
de zwangerschap al beslist om
het kind te plaatsen. In princi-
pe riskeert de zwangere vrouw
zelfs een dwangsom of opslui-
ting.

Strafbaar feit

Verregaande maatregelen,
maar ze zijn wel nodig, zegt
Yrrah van der Kruit van de
RSJ. ‘Meer nog: nu aarzelen we
te vaak om in te grijpen. Wat
we vaak zien, is dat vrouwen
met verschillende problemen
tegelijk kampen. Ze hebben
psychische problemen en ne-

men daarvoor medicatie, maar
ze drinken of roken ook veel.
Ons punt is: als het ongeboren
kind in ernstig gevaar verkeert,
moeten we ingrijpen.’ 

Nederland gaat op dat vlak
veel verder dan België. Kinder-
rechters wijzen daar een voogd
aan voor de ongeboren kinde-
ren. In ons land gebeurt dat
nooit. Er is weliswaar de moge-
lijkheid een vrouw te verplich-
ten om af te kicken als ze onder
invloed een misdrijf begaat.
‘Maar voor de kinderen zelf 
zijn we pas bevoegd nadat ze
geboren zijn’, zegt jeugdrechter
Mieke Dossche. Dat geldt ook 
voor het Agentschap Jongeren-
welzijn. 

Mishandeling

Gynaecologen vinden dat ze te
weinig mogelijkheden hebben
om ongeboren kinderen te be-
schermen. ‘We wijzen vrouwen
op de gevaren van hun gedrag,
maar meer kunnen we niet
doen. Eigenlijk zijn we heel
slecht gewapend’, zegt gynae-
coloog Johan Van Wie-
meersch, voorzitter van de Bel-
gische vereniging voor gynae-
cologen.

Tien procent van de Vlaamse
vrouwen rookt tijdens de
zwangerschap. Dat zijn jaar-
lijks 6.600 vrouwen. Moeten

we die allemaal
keihard aan-
pakken? 
‘Twee sigaretjes
per dag zijn niet
voldoende voor
verregaande maat-
regelen’, zegt Van Wie-
meersch. ‘Maar als gy-
naecoloog heb je twee
patiënten. Je staat niet
alleen in voor de ge-
zondheid van de zwan-
gere vrouw, maar ook
voor die van het onge-
boren kind. Het zou be-
ter zijn mochten we
vrouwen kunnen dwin-
gen om hun gedrag aan
te passen als de gezond-
heid van dat kind in gevaar
komt.’

Vrouwen die de gezondheid van hun ongeboren kind in 
gevaar brengen door te roken of te drinken, moeten 
gedwongen worden om af te kicken. Dat zegt een 
Nederlandse raad van experten in een advies aan de 
regering. Ook bij ons vragen gynaecologen om een stok 
achter de deur. ‘De foetus is een patiënt die wij 
moeten beschermen. Nu lukt dat soms niet.’

‘Dwing zwangere vrouw om te 
stoppen met roken en drinken’
Experts willen dat foetus beter beschermd wordt

JONAS MAYEUR

De bittere strijd tussen
Maes en Stella om
Marktrock lijkt gestre-
den. Alken Maes ziet af
van zijn sponsordeal die
grote controverse had
veroorzaakt. ‘We vin-
den het heel jammer dat
we niet aanwezig kun-
nen zijn op dit populai-
re festival, maar we
snappen dat de organi-
satie onmogelijk werd’,

klonk het bij Alken
Maes. 

De problemen ontston-
den nadat LIVE Enter-
tainment een sponsor-
deal sloot met Alken
Maes, terwijl de vzw
Oude Markt een over-
eenkomst heeft met AB
Inbev. Zij wilden die
deal niet op het spel zet-
ten en wilden hun ter-
rassen tijdens het festi-
val laten staan. Maar
daarvoor moesten de
tapeilanden van Maes
sneuvelen. ‘We zaten
compleet vast’, zegt
Henk Vermeulen van
LIVE Entertainment.
‘Zonder tapeilanden
zouden we inkomsten
verliezen. En door de
terrassen was er minder

plaats voor publiek. Het
was onmogelijk om zo
het festival te organise-
ren. Het festival annule-
ren was natuurlijk geen
optie. We vroegen Al-
ken Maes om af te zien
van onze deal en daar
gingen ze nobel op in.’

LIVE-entertainment 
kondigde al aan dat ze
vrijdag een persmoment
houden over hun nieu-
we plannen. Vermoede-
lijk gaat dan bekendge-
maakt worden dat AB
Inbev de sponsordeal
overneemt.

Zo lijkt Stella, het Leu-
vense bier van AB In-
bev, dan toch de strijd
om het festival van zijn
thuisbasis te winnen.
(hsb)

Waslijst aan complicaties
• ALCOHOL 
Overmatig gebruik

van alcohol kan 
zelfs vroeg tijdens 
de zwangerschap 
leiden tot het 
foetaal alcohol-
syndroom (FAS). 
Het kind ontwikkelt 
mentale of fysieke 
afwijkingen die 
niet meer verdwij-
nen.

• MEDICATIE 
Ook medicijnen die

onschuldig lijken, 
zoals bepaalde pro-
ducten tegen acné, 
kunnen de zwanger-
schap schaden. Gy-
naecologen raden 
aan hen altijd op de 
hoogte te stellen 
van welke medicij-
nen je als zwangere 
vrouw neemt.

• ROKEN
Vrouwen die roken,

hebben meer kans 
dat hun kind voor 
de geboorte sterft, 
omdat de bloed-
vaten in de moeder-
koek dichtslibben. 
De kans op vroegge-
boorte is groter en 
de kinderen worden 
geboren met een 
groeiachterstand.

Johan Devriendt (45)
is sinds donderdag weer
vrij. De gewezen politie-
man werd in 2006 tot
levenslang veroordeeld
voor moord op zijn
vriendin Christel Van
Bourgogne. Maar vol-
gens het Europees Hof
voor de Rechten van de
Mens (EHRM) kreeg hij
geen eerlijk proces.

‘Mijn cliënt schreeuwt
nog altijd zijn onschuld
uit’, verklaarde meester
André De Becker toen
het EHRM in februari
oordeelde dat het arrest
waarmee Devriendt tot
levenslang veroordeeld
werd onvoldoende ge-
motiveerd was. De-
vriendt schakelde met-
een alle middelen in om
zijn veroordeling te la-
ten vernietigen.

Tot dusver met suc-
ces. Na het oordeel van
het EHRM, kon het Bel-
gische gerecht niet an-
ders dan de assisenpro-
cedure tegen Devriendt
te heropenen. In af-
wachting van een nieuw
proces werd Johan De-
vriendt donderdag on-
der strenge voorwaar-
den weer vrijgelaten.

‘Wij hebben al een
tiental van deze dos-
siers moeten behande-
len’, zegt Damien Van-
dermeersch, woord-
voerder van het hof van
Cassatie. ‘Het gaat om
beschuldigden die vóór
het arrest-Taxquet van
2009 veroordeeld wer-
den. Toen moest het as-
sisenhof een veroorde-
ling nog niet motive-
ren. Sinds het arrest-
Taxquet moet dat wel
gebeuren.’ (yb)

Agent eist 
na vrijlating 
nieuw proces 
voor dood 
vriendin

Alken Maes is inge-
gaan op de vraag van 
de organisator van 
Marktrock om af te 
zien van de sponsor-
deal die ze hadden ge-
sloten. Zo kan Stella 
waarschijnlijk toch 
zijn Leuvense thuis-
basis heroveren.

Stella lijkt Marktrock dan toch 
weer af te snoepen van Maes
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