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b Vanaf 1 februari is huidig ge-
meenteraadslid Dirk Proost (33)
de nieuwe schepen van Openbare
Werken, Mobiliteit, Landbouw en
Milieu in Beerse. Gunter Roefs
(42) stopt als schepen omdat hij
die functie niet meer kan combi-
neren met het leiden van zijn be-
drijf GR Technics. 

“De groei van mijn zaak viel sa-
men met de drukte bij de gemeen-

te”, legt Gunter Roefs uit. “Ik
kwam daardoor weleens te laat op
vergaderingen en had te weinig
tijd voor mijn eigen medewerkers.
Vlak na Nieuwjaar groeide het
idee om als schepen te stoppen.

Als ik nu niet stop, kan ik het pas
in maart doen, omdat er in febru-
ari geen gemeenteraad is.” 

Gemeenteraadslid
Dirk Proost legt op de gemeente-

raad van 28 januari de eed af als
nieuwe schepen. Gunter Roefs
blijft wel in de politiek en neemt
als gemeenteraadslid de zetel van
partijgenoot Dirk Proost in: “Drie
jaar geleden werd ik uit het niets
verkozen. Een schepenambt had
ik toen niet verwacht, maar ik had
er wel van gedroomd”, vertelt
Roefs. “Dirk Proost uit Den Hout
is binnen onze fractie de geknipte
man. Hij kent zijn dossiers en
staat meer tussen de mensen dan
ikzelf.” (bvdl)

Schepen geeft fakkel door
Dirk Proost volgt Gunter Roefs op

Beerse 
Gunter Roefs (BEERSEplus) 
legt vanwege zijn drukke 
professionele leven zijn 
schepenambt neer. Hij 
geeft de fakkel door aan 
partijgenoot Dirk Proost.

Gunter Roefs (rechts) en Dirk 
Proost. FOTO MIA UYDENS

RECHTBANK
Ravels, Geel
Man verdacht van 
diefstal elektriciteit
b Alex V. uit Ravels moest zich
vrijdag verantwoorden voor de
strafrechter van Turnhout voor de
diefstal van elektriciteit. Het par-
ket vermoedde dat hij tussen sep-
tember 2012 en april 2013 een
cannabisplantage uitbaatte in zijn
appartement in Geel. “Op het
ogenblik dat de stroom werd af-
getapt, zat mijn cliënt in de ge-
vangenis”, pleitte zijn advocaat
Steven Hooyberghs. “In het ap-
partementsgebouw woonden nog
zeven andere personen. Ze zijn al-
lemaal bekend voor drugsfeiten.
Ik vraag de vrijspraak.” (ima)

Hoogstraten, Turnhout
Amokmaker moet 
naar instelling
b De rechter in Turnhout beval
vrijdag de internering van Dennis
C. (31) uit Hoogstraten. De man
werd beticht van belaging, in-
breuken op de drugswetgeving en
diefstal met geweld. Hij werd op
14 november 2014 opgepakt in
de Renier Sniedersstraat in Turn-
hout. Hij was daar al enkele keren
amok komen maken omdat hij -
onterecht - dacht dat hij daar in 
een pand woonde. Daarbij uitte
hij telkens bedreigingen. Het ge-
recht had toen al dossiers tegen
hem openstaan voor drugsfeiten
en diefstal met geweld.  (ima)

Laatste rechte lijn 
naar Miss Flandrienne 

Meer 

b De 29-jarige Svajune Kyburyte
is geboren in Litouwen. Daar
heeft ze haar vriend Wijnand le-
ren kennen. Twee jaar geleden
verhuisde ze naar Meer en intus-
sen spreekt ze vlot Nederlands.
“In Litouwen heb ik alleen maar
naar school gefietst”, zegt Svaju-
ne. “Toen ik hier kwam wonen,
heb ik dankzij Wijnand de micro-
be te pakken gekregen. Intussen
ben ik aangesloten bij de Meerse
Wielervrienden en WTC Victoria.
In 2014 deed ik voor de eerste
keer mee aan het kampioenschap

van Hoogstraten. Ik eindigde zes-
de in mijn leeftijdscategorie bij de
dames. Vorig jaar heb ik gewon-
nen en ook een wedstrijd in de Li-
touwse hoofdstad Vilnius staat op
mijn palmares.”

Fotoshoot
Op aanraden van haar vriend

schreef Svajune zich in voor Miss
Flandrienne. “Ik was een beetje 
verrast toen ik telefoon kreeg van
de Vlaamse Wielrijdersbond.
Voor het tweemaandelijks tijd-
schrift en de website heb ik net als
de vijf andere kandidaten een
fotoshoot in wielertenue gedaan.
Nu komt het erop aan om de
meeste stemmen te verzamelen.
Momenteel sta ik op de derde
plaats. De winnares krijgt een 
racefiets, dus dat is aardig meege-
nomen”, vertelt Svajune. 

Naast de verkiezing van Miss
Flandrienne heeft de Litouwse dit

jaar nog een andere uitdaging. In
juni wil ze aan de start staan van
Milaan-Sanremo voor wielertoe-
risten. “Op vakantie in Italië heb-
ben we al over de Poggio gefietst”,
legt ze uit. “Dat was veel klim-
men. Niet zo gemakkelijk. In de
Kempen is het veel vlakker. Als
voorbereiding ga ik veel kilome-
ters rijden en over de Zeeland-
brug fietsen. Vorig jaar heb ik
6700 kilometer afgelegd op de 
fiets. Bij de Meerse Wielervrien-
den ben ik de enige vrouw die
mee fietst. De mannen hebben al
eens met een kwinkslag gezegd
dat ik met hen mag blijven rijden
tot ik sneller ben dan hen.”

Stemmen voor Miss Flandrienne
kan tot 15 februari via de website
van de Vlaamse Wielrijdersbond.
De uitslag wordt bekendgemaakt
op 26 februari.

i www.vwb.be

De Vlaamse 
Wielrijdersbond heeft
zes kandidaten
genomineerd voor

Miss Flandrienne 2016. 
Svajune Kyburyte uit Meer 
(Hoogstraten) is een van hen. 
Sinds twee jaar is ze een 
fervente fietsster.

Litouwse Kempense voorlopig derde in wedstrijd

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Svajune Kyburyte heeft vorig jaar meer dan 6000 kilometer gefietst. FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Bestuurder overlijdt tijdens autorit

Herentals, Olen De 73jarige J.D.B. uit Olen is vrijdagochtend 
overleden in Herentals. Getuigen zagen zijn voertuig zwalpen over de 
Morkhovenseweg. Bij het kruispunt met de Tarwestraat week de auto 
plots uit naar rechts en kwam hij in een wei terecht. Volgens de politie 
Neteland is de man een natuurlijke dood gestorven, vermoedelijk door 
een hartfalen.  (ram)
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