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Vandenhove
boos op
Vlaamseministers
GedeputeerdevoorMilieuLud-
wig Vandenhove (sp.a) is boos
op Vlaamse ministers Joke
Schauvliege (CD&V) en Geert
Bourgeois (N-VA). «Er werden
afspraken gemaakt over de fi-
nanciering en de werking van
de Bosgroepen en Regionale
Landschappen. Maar nu blijkt
minister Schauvliege deze af-
spraken niet na te komen. De
350.000 euro voor de 19 Bos-
groepen zullen niet uitbetaald
worden. Voor Limburg gaat het
om150.000euro», zegthij.Van-
denhove stelt hetzelfde vast
voor de subsidies die door het
AgentschapOnroerendErfgoed
(een bevoegdheid van Bour-
geois) aan de Regionale Land-
schappenwerden beloofd voor
2013. «Hier wordt de derde
schijf niet doorVlaanderenuit-
betaald. Het gaat om 400.000
euro, voorLimburgalleen isdat
80.000 euro.» Volgens de gede-
puteerde plegen beide minis-
tersdanookwoordbreukenge-
ven ze blijk van «onbehoorlijk
bestuur». Vandenhove vraagt
danookdatVlaanderenzijnge-
maakteafsprakennakomt.

(DMH)

MEEUWEN-GRUITRODE

Week lang kermis
Van vrijdag 11 tot en met don-
derdag 17 oktober is Meeuwen
weer in de ban van de kermis.
Een80-talkermisattractiesvul-
len de centrumstraten. Op vrij-
dag11oktoberwordtdekermis
in gang geschotenmet de ‘Pint-
kracht 10’ in ‘t Heem, een orga-
nisatie van de heren handbal-
vereniging. Op zaterdag 12 ok-
tober is er in ‘t Heem de heuse
‘Kermisparty’ van JH De Mans,
terwijl de 30-plussers kunnen
feestenindetentaancafé ‘Inthe
Mood’. Ook in heel wat andere
horecazaken zijn er de ganse
weekactiviteitenenoptredens.
Op zondag 13 oktober openen
de kermisattracties om 14 uur.
Omwille van de verkeersveilig-
heidwordtdeDorpsstraat(van-
afkruispuntTorenstraat totaan
kruispunt Kiestraat) afgesloten
voor het verkeer vanaf kermis-
zondag 13 oktober tot en met
woensdag 16 oktober om 12
uur.Opkermisdinsdagvanaf 18
uur komen de spelers van KRC
naardekermis. (GBO)
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Huis Erika Thijs
zoekt vrijwilligers
Het Huis Erika Thijs, een bege-
leidingscentrumvoor(ex-)kan-
kerpatiënten en hun naasten,
start opnieuw met een oplei-
dingvoorvrijwilligers.Dezeop-
leidingomvat zowel praktische
als inhoudelijke aspecten. Wie
zichalsvrijwilligerwilopgeven,
moet zich wel zes halve dagen
permaandbeschikbaarkunnen
stellen. Bovendien is het nodig
om actief te kunnen luisteren,
goed te kunnen samenwerken
en respect tehebbenvoor iede-
regastdiehetcentrumbezoekt.
Meer infoviahet telefoonnum-
mer 011/43.32.99 of www.in-
loophuis.be. (DMH)

OPITTER

Pastorie krijgt
tijdelijke
verwarming
Het stadsbestuur van Bree gaat
indevervallenpastorie inOpit-
ter (Bree) een tijdelijke verwar-
ming op aardgas laten aanleg-
gen. Het gebouwwacht op res-
tauratieeneennieuwebestem-
ming. «Het gebouw is in slechte
staatomdathetaleen langepe-
riodeleegstaatenerdoordevo-
rigemeerderheidniet is onder-
nomen», zegt schepenRudi Co-
ber (BROS). «Om erger te voor-
komen is verwarmingabsoluut
nodig. Er zal aardgas aangelegd
wordenenerkomteenmobiele
verwarmingsinstallatie.» (GBO)

Demedewerkers van dewereldwinkel aan hun kraampje. Foto Borgerhoff

Op de Bilzerse foordag gisteren
hebbenmedewerkers van de we-
reldwinkelboterhammenmetcho-
couitgedeeld.De1.000boterham-
men gingen letterlijk als zoete
broodjesvandehand.Vrijwilligers
diedewereldwinkeldraaiendhou-
den hadden 325 broden gekocht
en de boterhammetjes gesmeerd.

Ze werden gratis uitgedeeld aan
debezoekers opde jaarmarkt, die
tradtioneeltijdensdegrotekermis
in het centrum van Bilzen wordt
gehouden. De actie is bedoeld om
promotietemakenvoorfairtrade-
productenzoalschoco.Deze laat-
ste is gemaakt van grondstoffen
uit derdewereldlanden en wordt

doordewereldwinkelaangekocht
zodatdeboerenereeneerlijkeprijs
voor krijgen.Deactie krijgt nu za-
terdag nog een vervolg. De eerste
200mensen die met een lege pot
chocolangsdewereldwinkelopde
KorenstraatinBilzengaan,krijgen
als cadeau een gratis nieuwe pot
mee. (LXB)

BILZEN

Wereldwinkel deelt boterhammenmet choco uit

Peerse apotheek start gezondheidscafé
Doorgaans beperkt een bezoekt
aandeapotheekzichtothet inde
rij gaan staan,medicijnen kopen
entotslotweernaarbuitengaan.
In apotheekMeysen inhethartje
van Peer vinden ze dat zonde en
daaromiseronlangseengezond-
heidscafé geopend. «In buiten-
landse apothekenvind jedatwel
eens vaker en vanuit de ervarin-
gen van mijn man als apotheker
en mezelf als therapeut en psy-
chologehebbenwijookdezestap
gezet», zegt Ria Plasschaert. «We
willen graag dat onze klanten de
kans krijgen omhun kennis over
gezondheidwatuit tebreidentij-
dens een bezoek aan onze apo-
theek. We hebben een café ge-
bouwd, maar er zijn ook tal van
powerpoints en brochures over
pakweg voetverzorging of wat
kwaaltjestebekijken.Erstaateen
bibliotheekwaarinbezoekers in-
formatiekunnenopzoeken.»Het
is zeker envast niet debedoeling

datze indeapotheekvoordokter
gaan spelen. «Diagnoses stellen
we niet. Wanneer hier iemand
aanklopt met een medisch pro-
bleemzullenwedezepersoonui-
teraardnaareengeneesheerver-
wijzen. Het kan wel therapeu-
tisch werken wanneer zieken in
ons gezondheidscafé - waar ui-
teraard alleen gezonde drank
wordt geschonken - aande praat
gerakenmetlotgenoten.Limbur-
gers zijn wat dat betreft nog een
beetje terughoudend, maar via
patiëntenverenigingenwillenwe
dat toch doen groeien.» De apo-
theek greep deze week nog nét
langs een gezondheidsaward
voordit initiatief.OokinPeer iser
interesse. «Sinds enkele weken
beginnen meer en meer klanten
ons café te benutten. Nu ligt het
café achteraan in de zaak, maar
het is de bedoeling dat in de toe-
komst alle klanten erlangs naar
binnenkomen.» (SSB)

PEER

ApotheekMeysen ismet het concept genomineerd
voor de gezondheidsprijs. Foto Borgerhoff

«HEUSDEN-ZOLDER MOET OOK IN EIGEN VLEES SNIJDEN»
Het nieuws dat Heusden-Zolder in de toe-
komst flink zalmoeten besparen lokte gis-
terengemengde reactiesuit.
«Blijkbaar wordt er tegenwoordig op een
nieuwemaniergewerktwaarbijdeadmini-
stratie de keuze om te besparen maakt en
het schepencollege corrigeert. Dat vind ik
verbazendenhetlijktmijeenlastigemanier
om tot een consensus te komen», zegt op-
positieraadslid Sonja Claes (CD&V/Plus).
«Diemoeternochtansopkorte termijnwel
zijn,wantalser injanuarigeengoedgekeur-
de begroting is, dan wordt de betoelaging

vanuit de Vlaamse overheid bevroren. Het
isnoggeendefinitief besparingsplandus is
hetmoeilijk omdaar nu al vanuit de oppo-
sitiecommentaaroptegeven,maarmijzou
het toch erg verbazen als ze in onze ge-
meente de energiesubsidies afschaffen.
Heusden-Zolder staat overal bekend als dé
voortrekker in duurzaambouwen.Wewa-
rendestijdsdeeersteenergie-ambassadeur
in Vlaanderen en nu zouden al die steun-
maatregelen gewoon opgeschort worden.
Daarnaast kan je ook geen structurele be-
sparingen verantwoorden zonder in je ei-

gen vlees te snijden. We hebben heel wat
personeelsleden die bijna met pensioen
gaan.Het lijktme logischdat die - net zoals
in andere gemeenten - niet allemaal wor-
denvervangen.»
BurgemeesterMarioBorremanslaatniet in
zijn kaarten kijken. «We gaan volgende
week woensdag weer opnieuw onderhan-
delen.Datdebesparingsvoorstellenzijnuit-
gelekt,maakt het er niet gemakkelijker op.
Toch zal het ons lukkenvoor de raad van18
december om een budget te presenteren»,
klinkthet. (SSB)

HEUSDEN-ZOLDER

LEERLINGENWEL BLIJ MET DIGITALE SNUFJESVOLGENS ONDERZOEK PXL

Leerkrachten nog niet gek van tablets
HASSELT

DIMITRI MEUS

Heel wat scholen kondigden de
voorbije jarenaandatzeverschil-
lende van hun klaslokalen zou-
den uitrusten met tablets zoals
eeniPad.HogeschoolPXLspeelde
daarvorig jaarbij de start vanhet
nieuwe schooljaar handig op in
methetTablio-project. «Wijhad-
dennamelijkalheelwatervaring
in onze eigen schoolmet laptops
voor elke leerling», zegt Wouter
Hustinx van PXL. «Tablets bleken
voor ons niet krachtig genoeg
maarkondennaaronsgevoelwel
eenmeerwaardebetekenenvoor
hetsecundaironderwijs.Daarom
hebben we met een tiental Lim-
burgse scholen verenigd in dit
project om te kijken wat de mo-
gelijkheden zijn, waar de pijn-
puntenliggenenhoewedaar iets
aankunnendoen.»
Het voorbije jaarwerden er in de
deelnemende scholendanook al
testlessen met tablets gegeven.
Opvallend: er lijkt een grote ver-
deeldheid te bestaan in de klas

over de aanwezigheid van al die
technische snufjes. Gepolst naar
of ze het leuk vonden de tablets
tijdens de les te gebruiken, ant-
woordde85procentbevestigend.
80procent lietookverstaangoed
overweg te kunnen met de mo-
derne leien. Bij de leerkrachten
waren heel andere geluiden te
horen. «Hetheeft 30minutenge-
duurd vooraleer de leerlingen
echt bezig waren met de uitge-
werkteapps.Gelukkighaddenwe
twee lesuren voorzien», liet een
leerkracht in de bevraging ver-
staan. «Het opstarten van de les
wassomswathectisch.Veelgeluk
datwemet 3 leerkrachte aanwe-
zigwarenomteassisteren.Alleen
in een klas met 25 leerlingen zal
niet zo gemakkelijk zijn», aldus

eencollega.Hustinxmerkt inder-
daad dat er nog een aanzienlijke
technischedrempelvrees isbijde
leraren. «Zij zien dus wel het nut
van de tablets in maar er is nog
veelonzekerheid.Overdecorrec-
te lesvorm,maarookoverhet feit
dat de leerling straks misschien
meer weet over al die digitale
snufjes.Tabletsmakenleerlingen
ook actiever en dat is ook voor
sommigenwennen.»

Workshops
Om leerkrachten meer ver-
trouwd te maken met de moge-
lijkheden van iPads en aanver-

wanten, organiseerde PXL giste-
renverschillendeworkshopsmet
praktischelesvoorbeelden.Daar-
in kwamen bij sommige deelne-
mers dezelfde twijfels naar bo-
ven. «Ikhebzelf geen tablet thuis
en ben er dus niet vertrouwd
mee.Er isdusweleenheledrem-
pel om er mee in de klas te star-
ten», zegtEvaFransen, leerkracht
informatica aan het Sint-Augus-
tinusinstituut inBree.Zijvolgtde
workshop samenmethaar colle-
ga Ingrid Vangrinsven. «We zien
er de mogelijkheden wel van in,
daar niet van. Zeker voor ‘gewo-
ne’ lessenkunnentabletsdeleer-

stof interactievermaken en leer-
lingenmeermotiveren. Voor ons
vak zijn klassieke computerswel
nog steeds geschikter denken
we.»
Dat beseft ook Wouter Hustinx.
«We zijn er nog niet: voor elke
leerlingineenklasmeteentablet
voor zich zit, zijnwewaarschijn-
lijk vijf jaar verder. Zwart op wit
zeggen dat deze digitale hulp-
middelen tot betere leerresulta-
ten leidt, kunnenweniet zeggen.
Hethelptwelomlessennaarelke
leerling te individualiseren. Dát
kanwel leiden totbetere resulta-
ten.»

DePXLorganiseerde gisterenworkshops voor leerkrachten rond het gebruik van tablets. Borgerhoff

iPads in de klas krijgen van leerlingen uit het se-
cundair onderwijs goede puntenmaar voor de
leerkrachten houden de digitale snufjes het best
nog bij een tweede zit. Dat blijkt uit een onder-
zoek vanHogeschool PXL in een tiental Lim-
burgse secundaire scholen. De hogeschool hoopt
numet lesvoorbeelden ook de leerkrachten
warm temaken voor tablets in de klas.

IK BEN NIET
VERTROUWD MET
TABLETS, HET IS
EEN HELE DREMPEL
Leerkracht Eva

HEERS

Dronken bestuurster
krijgt rijverbod
De politierechter van Tongeren
veroordeelde een 44-jarige
vrouwuitHeerstoteenboetevan
1.500 euro, omdat zemet duide-
lijk meer dan een glas teveel op
haarwagen bestuurde. Haarwa-
gen mag ze alleszins al 40 dagen
aandekant latenendaarnamoet
ze slagen inmedischeenpsycho-
logischeproeven.Debijkomende
kostenbedragen244euro. (JEK)
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Man breekt heup in
bizar incident
Een 50-jarige vrouw uit Meer-
houtheeftopschortingvanstraf
gekregen voor onopzettelijke
slagen en verwondingen aan
haar ex-vriend. In maart 2012
maakte het koppel ruzie. De
vrouwreedindronkentoestand
enkelekerendeopritopenafen
botstemethaarwagentegende
brievenbus.Hetslachtofferpro-
beerde de sleutels uit het con-
tacttetrekken,maaropdatmo-
ment vertrok de wagen op-
nieuw. De man werd meege-
sleurd, viel op de grond enbrak
zijn heup. Hijwas vijf maanden
werkonbekwaam. Volgens de
procureur ginghetwel degelijk
over opzettelijk geweld, maar
dat sprakdeverdediging tegen.
«Erwasgeenenkelkwaadopzet
enmijn cliënte heeft enkel een
dom ongeluk veroorzaakt»,
pleitte haar raadsman. De oor-
spronkelijke aanklachtwas op-
zettelijkslagen,maarderechter
herkwalificeerde de feiten op
vraag van de verdediging naar
onopzettelijke slagen. Het
slachtofferheeftrechtop1euro
provisioneleschadevergoeding
en zal nog onderzocht worden
door een deskundige om een
definitieveschadevergoedingte
bepalen. (ERS)

HASSELT

Geslagen vrouw
blijft man steunen
Stefano V. (40) uit Hasselt ris-
keerteenwerkstraf voor slagen
en verwondingen aan zijn
vrouw in november 2012. Het
koppel kwam samen naar de
zittingenverklaardenogsteeds
getrouwdtezijn.Devrouwstel-
de zich toch burgerlijke partij
voor 1 euro. «Er is een signaal
nodig en een eventuele thera-
pie», pleitte haar raadsman. Ze
deed samenmet haar advocaat
desuggestiehaarmanopschor-
tingvanstraf teverlenen.«Ikwil
nietdathij gestraftwordt,want
hij isthuisonmisbaar»,getuigde
devrouw.Zeschreefaleenbrief
naar het parket om de vervol-
gingtestoppen,maardeprocu-
reur maakte haar duidelijk dat
dat geen optie was. Beklaagde
betuigdezijnspijtenmoesttoe-
gevendat hij eenprobleemhad
met alcohol en agressief kan
worden. «Ik drink om mijn
moeilijk verleden te vergeten,
maar mijn vrouw heeft me al
goedgeholpen», verteldehij.De
procureur stelde eenwerkstraf
van 80 uurmet uitstel voor, ge-
koppeld aan voorwaarden, zo-
alseenbehandelingvoorzijnal-
coholprobleem. Vonnis op 30
oktober. (ERS)

HASSELT

Man (57) die
collega stalkte
krijgt celstraf
Willy H. (57) uit Hasselt is ver-
oordeeldtotzevenmaandencel
met uitstel voor stalking van
een vrouwelijke collega en een
vuistslag in haar gezicht. De
man stuurde het 36-jarige
slachtoffer maandenlang sek-
suele berichten met een onbe-
kend nummer. Hij verklaarde
dathijzichgebruiktvoeldedoor
de vrouw. De twee werkten sa-
men op een marktkraam en
hadden een vriendschapsrela-
tie. «Mijn cliënt leerde me-
vrouw autorijden en ze kwam
voor hem koken. De twee had-
denzelfskoosnaampjesvoorel-
kaar, zoals Willy Bandidos»,
pleittedeverdediging. «Opeens
werd de vriendschapsrelatie
verbroken en gaf de vrouw toe
dat ze Willy gebruikt had.» De
vuistslagzouperongelukuitge-
deeld zijn, bij het uitladen van
goederen op de markt. Beiden
verklaringen waren niet vol-
doende voor de rechter. Het
slachtoffer heeft recht op 1.500
euromorele schade. «Mijn ver-
trouwen is enorm geschaad
door de feiten», vertelde ze. De
Hasselaar moet een cursus
«Slachtoffer inBeeld»volgenen
zich latenbehandelen voor zijn
agressieprobleem. (ERS)

NEDERLANDSE PARKET GEBRUIKT DORPALS NAAM PEDOFILIEZAAK

Opschudding rond ‘Zaak Ellikom’

ELLIKOM

In het rustig dorpje Ellikom, deelgemeente van
Meeuwen-Gruitrode, ontstond gisterenmiddag
opschudding toen bekend geraakte dat de naam
van hun dorp genoemdwerd in een grote pedofi-
liezaak in Nederland. «Blijkbaar is het bij onze
noordenburen gebruikelijk omBelgische plaats-
namen aan hun gerechtelijke zaken te geven»,
zegt burgemeester Lode Ceyssens boos. Deman
gaat stappen ondernemen tegen de Nederlandse
politie. Ook de bewoners reageerden gisteren erg
geschrokken.

MARCO MARIOTTI

Dezaakrondde48-jarigeNeder-
lander uit het Brabantse Cuijk is
één van de grootste pedofilieza-
kendieNederlandooitkende.De
man wordt ervan verdacht 295
minderjarigemeisjes seksueel te
hebbenbenaderdenminstenself
fysiek te hebben misbruikt. Via

het internet legdehijcontactmet
zijn slachtoffer, waarbij ook en-
kele meisjes uit ons land. Toen
gisteren bekend geraakte dat de
zaak ‘Ellikom’heet,kwamenheel
wat buurtbewoners hoog uit de
lucht gevallen. Aan deWeg naar
Ellikom bij de enige bakkerij van
het landelijk dorpje was de link
tussen de pedofiliezaak en hun

dorp het enige gespreksonder-
werp.

Burgemeester op tv
«De klanten waren duidelijk be-
zorgd en zatenmet heelwat vra-
gen», legt uitbaatster Anja, van
bakkerij Lehaen-Dhondt uit. «De
mensen vertelden hoe ze op tv
zagen dat het over pedofielen in
Ellikom ging en dat de burge-
meester kwaad was. Ook kwam
de kerk in beeld. De linkmet pe-
dofilie in de kerkwerd al snel ge-
legd.»Nietveel laterkreegdeuit-
baatster telefoonvanhaarmama
uit Oost-Vlaanderen. Ook daar
dachten ze dat de verschrikkelij-
ke taferelen zich in Ellikom had-
den afgespeeld. «Er zitten pedo-
fielen bij u in het dorp. Het is zo-
net op het nieuws geweest», riep

mijn moeder door de telefoon.
«Na enige tijd kalmeerden de
mensen tochenwerdal sneldui-
delijk dat het om een slechte
naamkeuze vanuit Nederland
ging.De inwoners vanhetdorpje
blijken nogal katholiek en de ge-
middelde leeftijd is toch al wat
ouder. Pedofilie is dan ook een
héélgevoeligthema. Ikbegrijpde
woede vandeburgemeester vol-
ledig», besluit ze. Ook in het
buurthuis waar woensdagmid-
dag een aantal bejaarden verza-
melden om te kaarten, wisten ze
vande commotie. «Maar er is ge-
lukkigniets vanaan», klinkthet.

Brief
BurgemeesterCeyssenshekeltde
commotie die ontstond en wil
verdere stappen ondernemen.

Hij gaat eigenhandig een brief
schrijven naar de Nederlandse
bevoegde instantie. «Ik begrijp
niet hoe Nederland het in zijn
hoofd haalt om een pedofilie-
zaak,waarzoveelmenselijk leed
achter schuilgaat, naar een
plaatsnaamtebenoemen,terwijl
die er totaal niets mee te maken
heeft. Ikbendanookvanplanom
een brief te schrijven aan de Ne-
derlandse politie datwij hier ab-
soluut niet mee opgezet zijn. En
dat wij het gebruik van de naam
‘Ellikom’ in deze tot het absolute
minimumwensen te beperken.»
DezonechefvanMeeuwen-Grui-
trode nam meteen contact op
metdepolitie inNederland.Daar
bevestigdenzedatdenaamkeuze
vandezezaaklouteroptoevalbe-
rust.

Dekerk kwamop tv enwerd daarna plots gelinkt aan de zaak.

De uitbaatster kreeg ‘smiddags een ongerust telefoontje van haarmoeder. Foto’s Marco Mariotti

Dezandhopenmoeten geluid en fijn stof tegenhouden. Borgerhoff

Aarden wallenmoeten buffer vormen
Momenteelwordt langsdeOos-
terringopGenk-Zuidde laatste
handgelegdaantweegroteaar-
denwallen.Aandeoverkant
vandegewestwegbevindt zich
Aperam, staalfabriekdiemede
aandebron ligt vandeuitstoot
van fijn stof.Achterdewallen
strekt zichSledderlouit. «We
kregenklachtenbinnenover
het lawaai ende luchtkwaliteit
laat tewensenover», zegt sche-
pen JokeQuintens (sp.a).

«Uit recente metingen van het
agentschap Wegen en Verkeer
blijktdat indewoonzoneachter
dewallenbijde65decibelwerd
genoteerd.Metdewallenimoet
datverlagent», zegtdeschepen.
Deaardenwallenmeteen leng-
tevan560en125metermoeten
nietenkelhet lawaaitegenhou-
den. Ze gaan ook extra fijn stof
uit de lucht te filteren. «Op de
taluds aan de Oosterringwordt
gras ingezaaid. Aan de kant van

GENK

Sledderlokomeninheemsestrui-
ken. En op de top planten we
naaldbomen aan. Hun bladeren
ennaaldenvangen1tot5procent
fijn stof op.Het gaatookomhoge
begroeiing, die het fijn stof in de
hoge luchtlagen terecht doet ko-

men», aldus Quintens. Om de
wallen aan te leggen werd
47.250 vierkante meter grond
aangevoerd. Begin volgend jaar
wordendetaludsentoppenbe-
plant.Kostprijsvandeoperatie:
478.000euro. (LXB)

Vrouw eist 27.000 euro van ex namessteek in rug
RonnyV. (52)uitHasseltdeelde in januari
2012eenmessteekenklappenuit aan
zijn toenmaligevriendin.Hijwerd
woensdagveroordeeld toteenvoorwaar-
delijkecelstraf van18maandenen600
euroboete.Het slachtofferheeft rechtop
27.000euroschadevergoeding.

«Na de zoveelste ruzie zijn zijn stoppen
doorgeslagen en plantte hij met voorbe-
dachten rade een keukenmes tussen de
schouderbladenvanhetslachtoffer», ver-

telde de procureur. Het lemmet van het
mesbrakaf endevrouwwerdhevigbloe-
dend naar het ziekenhuis gebracht. Be-
klaagdezoudedagvoorhet incidentalge-
dreigd hebben zijn vriendin iets aan te
doen. Op de dag van de feiten kreeg hij te
horen dat het slachtoffer hem zou verla-
ten.De53-jarigevrouwuitHamont-Achel
heeftgeenblijvendeschade,maarzestel-
dezichburgerlijkepartijvoor42.000euro
moreleschade.«Mijncliënte isnogsteeds
zwaaronderdeindrukvandefeitenenzal

in de toekomst nog psychologische hulp
nodighebbendiezenietkanbetalen», liet
haar raadsman verstaan. De rechtbank
verklaarde haar vordering deels gegrond
enkendeeenbedragvan27.000euro toe.
De man verklaarde dat hij erg geschrok-
kenwasvanzijneigenwoede-uitbarsting.
De politie trof hem na de messteek hui-
lendopde zetel.Hij had zelf dehulpdien-
sten verwittigd na het steekincident en
bracht maar liefst 20 maanden in voor-
hechtenis door. «Mijn cliënt wil zijn ver-

antwoordelijkheid niet ontlopen en is
geenagressiefpersoon»,pleittezijnraads-
man. «Tijdens zijn voorhechtenis kwam
het slachtoffer hem nog regelmatig be-
zoeken.»Ondertussen zijn de tweeuit el-
kaar.Demanwordtverplichtzichte laten
behandelen en begeleiden voor zijn
agressieproblematiekengrensoverschrij-
dend gedrag en mag geen enkel contact
meerhebbenmetzijnex-vriendin.Dege-
rechtskostenvanzo’n2.000eurozijnook
voor zijn rekening. (ERS)

HAMONT-ACHEL

Een53-jarigevrouwuitLummen
heeft opschorting van straf ge-
kregenvoordehardnekkigestal-
king vanhaar ex-man.Het open-
baar ministerie vroeg vorige
maandnogeenwerkstrafvan100
uur. De vrouw stuurde haar ex
meer dan 1.000 berichten en e-
mailsopenkelemaandentijd.De

manwerdookfysiek lastiggeval-
len door beklaagde. De vrouw
maakte enkele keren een scène
opdetennisclubvanhunzoonen
schold het slachtoffer uit. Hij
diendeherhaaldelijkklacht inen
besliste te verhuizen. «Ik benmij
bewust vanhet aantal berichten,
maarhetwascommunicatieover

de verkoop van het huis of onze
zoon», verteldebeklaagdevorige
maand op de zitting. «Ze bleef
met erg veel vragen zitten na de
echtscheiding», pleitte haar ad-
vocaat. Zijn ex-vrouw krijgt een
contactverbodopgelegdenmoet
zich laten behandelen om haar
echtscheidingteverwerken. (ERS)

HERK-DE-STAD STALKENDE ECHTGENOTE KRIJGT OPSCHORTING

In de Wijshagerkiezel is woens-
dagnamiddag een 61-jarige be-
woner van de Muizendijkstraat
frontaal tegen een vrachtwagen
gereden. De reed op tweehon-
derdmeter van zijn woning over
deweg, toenhij plots van zijn rij-
vakafweek.Eenvrachtwagendie
uitdetegenovergestelderichting
kwam, probeerde nog uit te wij-
ken, maar een klap kon niet ver-
meden worden. De zestiger zat
gekneldindewagenendebrand-
weer van Bree rukte uit om hem

te bevrijden. Hij werd zwaarge-
wondafgevoerdnaarhet zieken-
huis vanMaaseik,waarbleekdat
hij zware kwetsuren opliep aan
de onderbenen. Hoe het ongeval
exact kon gebeuren is niet hele-
maal duidelijk. Vermoed wordt
datdebestuurderonwelwerd. In
het verleden sukkelde de man
ook al met hartfalen. De vracht-
wagenchauffeur geraakte niet
gewond. De weg werd enige tijd
afgeslotenvooralle verkeer.

(MMM/GBO)

Man (61) zwaargewond na botsingBREE

Dezestigermoest bevrijdworden door de brandweer. Foto MMM

AB Invest naar Europark
DefirmaABInvestheefteenover-
eenkomst met het gemeentebe-
drijf afgeslotenomeenstukindu-
striegrond aan te kopen op het

Europark .Het bedrijf levert con-
tainersendoetgrond-enklinker-
werken. Het heeft momenteel
tweepersonen indienst. (WJL)

LANAKEN


