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De Volksgazet. 18 november 2013.
Lierdegem. Een politiepatrouille hield rond het middaguur de bestuurder aan van een donkerrode camionette, met het
opschrift “Handel in schapenvachten”.
Op de passagierszetel lag de lading schapenvachten zo hoog opgestapeld, dat enig zicht op de weg naar rechts onmogelijk
was. Zodoende veroorzaakte de chauffeur een botsing met de politiecombi die geparkeerd stond op de Grote steenweg
ter hoogte van het kruispunt naar het centrum. Door de klap werd de zijdeur van de camionette opengereten. Tientallen
schapenvachten werden over het wegdek geslingerd. Er waren geen gewonden.
De bestuurder, Mo Q. van Latijns-Amerikaanse afkomst, werd voor ondervraging meegenomen naar het politiekantoor.
Later die dag stapte het parket af op de plaats van het ongeval. Alle schapenvachten en een verzameling pantoffels
gemaakt uit lamsvel die zich op het dashboard bevonden, werden in beslag genomen. Het gerecht belooft de zaak te
onderwerpen aan een grondig onderzoek.
De Volksgazet. 19 november 2013.
Lierdegem. Mo Q. de bestuurder van de camionette met schapenvachten, die gisteren een ongeval met een politiecombi
veroorzaakte ter hoogte van het kruispunt van de Grote Steenweg naar het centrum, beweerde niet te rijden voor eigen
rekening. Zijn papieren bleken vals en zodoende werd vastgesteld dat hij illegaal in ons land verblijft. Bij het verhoor kwam
de politie, mits de hulp van een tolk, te weten dat een schapenboer uit de omgeving zijn opdrachtgever blijkt te zijn.
Een paar pantoffels in de maat extra-large werd bijgehouden als bewijsmateriaal.
Gezien zijn welwillende medewerking, werd Mo Q. nog diezelfde avond uit de cel gehaald en ondergebracht in het
asielcentrum te A.
Op aanwijzing van de Latijns-Amerikaan, viel de politie inmiddels de boerderij binnen van twee schapenboeren. Een van
beide, een gerespecteerd lid van de gemeenteraad van Lierdegem, werd boven verdenking gesteld. Hugo R. evenwel, de
laatste schaapherder van de streek die onlangs op de lokale radio geïnterviewd werd, is aangehouden.
De Volksgazet. 20 november 2013.
Lierdegem. De laatste schaapherder in onze contreien Hugo R. wordt verdacht van oneerlijke handel in schapenvachten en
dito pantoffels. Hij werd, in het gezelschap van zijn onafscheidelijke hond MosMos, ondervraagd op het politiekantoor.
Tijdens een kruisverhoor van drie uur, hield Hugo R. staande niets af te weten van de hem ten laste gelegde feiten. Bij elke
uithaal van de commissaris, gromde MosMos vervaarlijk. De hond werd vervolgens tijdelijk opgesloten in een cel.
Ondertussen ontdekte Jos B., een beloftevolle jonge agent van het plaatselijke korps, dozen vol pantoffels op de
hooizolder bij de schaapherder.
De makelij van deze pantoffels bleek precies overeen te stemmen met het bewijsmateriaal uit de camionette. Bij een
confrontatie met deze pantoffels, die inmiddels aan de voeten prijkten van de wachtofficier tegen de aanhoudende tocht,
sloegen bij Hugo R. alle stoppen door. De altijd rustige schaapherder, die beweert volledig in harmonie te leven met de
natuur en daar zijn kracht en middelen uit put, moest opgenomen worden in het plaatselijk ziekenhuis. Er werd hem een
grote dosis kalmerende middelen toegediend.

De Volksgazet. 21 november 2013.
Lierdegem. Wegens een gebrek aan bewijs van fraude werd de schaapherder Hugo R. vrijgelaten, met het uitdrukkelijke
verzoek zich ter beschikking te houden van het gerecht. Sindsdien werd zijn doen en laten nauwkeurig in de gaten
gehouden.
Bij valavond bereikte een alarmerend bericht de patrouille van wacht. Nabij de woning van de schaapherder werd een
ondraaglijke stank waargenomen. Jos B. en zijn collega stelden ter plaatse vast dat Hugo R. een flink vuur aan het stoken
was. Stapels schapenvachten waren al in de vlammen opgegaan. Enkele pantoffels konden nog net op tijd gered worden.
Het politieteam doofde het vuur en arresteerde Hugo R., die vervolgens werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter.
De handel in schapen- en lamsvachten afkomstig uit Latijns-Amerika, bleek een dekmantel te zijn voor het transport van
cocaïne. De drugs zaten verstopt in de zolen van de pantoffels, die genaaid werden door de vrouwen van Mo Q. Deze
laatste is inmiddels op een vliegtuig gezet richting Buenos Aires.
- M.V.

