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Drama in Berlaar

Dame van 79 was bijna straat over - chauffeur van 26 reed iets te snel

Op de Itegembaan in 
Berlaar is zaterdag 
een bejaarde vrouw 
aangereden toen ze 

met haar winkelkar de weg 
overstak. De 79-jarige overleed 
aan haar verwondingen, 
op enkele meters van haar 
voordeur. De bestuurder van de 
auto reed te snel en is vijftien 
dagen haar rijbewijs kwijt.

Onoplettende vrouw rijdt 
overstekende oma dood

00 Paula Gysemans (79) was zater-
dagnamiddag gaan winkelen bij 
supermarkt Delhaize. De bejaar-
de vrouw woont tegenover de win-
kel en stak even na half zes met haar 
winkelkarretje de Itegembaan over 
om thuis haar boodschappen weg te 
zetten. Net voor het voetpad werd ze 
van de baan gemaaid door een auto. 

De bestuurster, een 26-jarige 
vrouw uit Kessel, merkte de over-
stekende dame te laat op en kon de 
aanrijding niet meer vermijden. De 
bejaarde overleefde de klap niet en 
overleed ter plaatse, enkele meters 
verwijderd van haar voordeur.

Het parket stuurde een verkeers-
deskundige ter plaatse om de om-
standigheden van het ongeval te on-
derzoeken. “Op het moment van de 

aanrijding was de vrouw bijna over-
gestoken”, zegt Lieselotte Claessens, 
woordvoerder bij het parket van Ant-
werpen, afdeling Mechelen. “De 
bestuurster reed iets sneller dan de 
toegelaten 50 km per uur en daar-
om werd haar rijbewijs voor vijftien 
dagen ingetrokken. Haar twee kin-
deren zaten op de achterbank van 
haar wagen en mogelijk verloor ze 
daardoor even de concentratie. Op 
de plaats waar de bejaarde vrouw 
overstak ligt er geen zebrapad.”

Geliefd en bekend
Paula Gysemans was een bekend 

en geliefd figuur in Berlaar. Ze zette 
zich jarenlang in voor allerlei organi-
saties en lag mee aan de basis van de 
oprichting van Ziekenzorg Berlaar. 

“Paula is altijd zeer actief geweest 
binnen sociale verenigingen”, zegt 
Eddy Verstappen, schepen in Berlaar 
en getrouwd met een nicht van Gy-
semans. “Meer dan 35 jaar geleden 
was ze een van de eerste leden van 
de Berlaarse afdeling van Zieken-
zorg. Daarnaast heeft ze jarenlang 
vrijwillig het onderhoud gedaan van 
de kerk. Ze sprong voor iedereen 
meteen in de bres, of dat nu familie, 
vrienden of onbekenden waren. Pau-

Paula Gysemans werd net voor ze de overkant van de straat bereikte, gegrepen door een wagen waarin een 26-jarige chauffeur iets te hard reed. 
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la was zeer graag gezien in Berlaar.”
Paula’s echtgenoot Gustaaf Ob-

bers was een bekende diamantair 
en had vroeger een juwelenzaak in 
het centrum. “Maar twintig jaar ge-
leden werd de zaak eens zeer bru-
taal overvallen”, vertelt Verstappen. 
“Paula en Gustaaf zijn daar lang niet 
goed van geweest.” 

De laatste jaren sukkelde Gyse-
mans wat met haar gezondheid, 
maar dat belette haar niet om voor 
haar man te zorgen en het huishou-
den te blijven doen. Toch liep het al-
lemaal wat trager. Zo kreeg Paula 
een half jaar geleden nog een nieuwe 
knie. “Dat beetje snelheid ontbrak 
misschien wel zaterdag, met fatale 
gevolgen. Zonde”, zegt Verstappen. 

Ook in de rest van haar familie 
wordt aangeslagen gereageerd op 
het plotse overlijden van Paula. 
“Bomma had een gouden hart en 
stond altijd klaar voor iedereen”, 
zegt kleindochter Caro. “Het is niet 
te begrijpen dat dit haar overkomen 
is. We zullen haar nooit vergeten.”

Paula Gysemans wordt vrijdag be-
graven in de Sint-Pieterskerk aan de 
Markt. De plechtigheid start om 10u.
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“Paula sprong 
voor iedereen 
meteen in de bres, 
of dat nu familie, 
vrienden of 
onbekenden 
waren.”

EddY VERSTAPPEN
schepen

“Bomma had een 
gouden hart en 
stond altijd en 
overal klaar voor 
iedereen.”
CARO
kleindochter slachtoffer

350.000 euro voor 
ALS dankzij ‘Ice 
Bucket Challenge’ 

Proximus doet 
55.000 ontevreden 
Telenetters aanbod 

Nederlands schip 
zet 300 migranten 
af in Italië 

400 Genkse 
jongeren krijgen 
tbc-controle 

00 Meer dan 350.000 euro werd in-
gezameld voor de ziekte ALS dankzij 
de Ice Bucket Challenge van deze zo-
mer. Maar de actie zorgde ook voor 
een ongeziene aandacht voor de 
ziekte, zo klonk het op het jaarlijkse 
ALS-symposium. Dé hype van afge-
lopen zomer was ongetwijfeld de Ice 
Bucket Challenge. Wie de uitdaging 
accepteerde, moest binnen de 24 uur 
een filmpje van zichzelf online plaat-
sen waarin hij een emmer ijswater 
over zijn hoofd kieperde. Wie dat niet 
deed, moest doneren aan een ALS-
organisatie, maar de meeste mensen 
deden de twee. dKA

00 Proximus gaat deze week een 
voorstel voor een groepsaankoop 
doen aan de actiegroep die protes-
teert tegen de jongste prijsverhoging 
bij Telenet. Dat zegt woordvoerder 
Jan Margot. Telenet blijft ondertus-
sen zeggen dat het niet van plan is 
te wijken, hoewel ‘iklaatmenietplui-
men.be’ al meer dan 55.000 handte-
keningen verzamelde. Het Mechelse 
telecombedrijf verhoogt binnenkort 
de abonnementsprijs op een aantal 
diensten. Proximus (het vroegere 
Belgacom) probeert de klanten in te 
rijven die protesteren tegen de hoge 
prijzen bij Telenet. Federaal minis-
ter van Telecommunicatie Alexan-
der De Croo (Open VLD) heeft ge-
zegd dat er geen juridische bezwa-
ren zijn tegen een groepsaankoop in 
de telecomsector. Proximus zegt dat 
het op dit moment tien procent goed-
koper is dan Telenet. WhS

00 Een Nederlands koopvaardijschip 
is zaterdag op het Italiaanse eiland 
Sicilië aangekomen om ruim 300 
bootvluchtelingen uit Syrië af te 
zetten die het een dag eerder op zee 
had opgepikt. De veelal jonge man-
nen, vrouwen en kinderen dreven al 
een paar dagen zonder bemanning 
rond op een schip. Het Nederlandse 
vrachtschip Erasmusgracht haalde 
de migranten vrijdagavond uit hun 
benarde situatie. Hoe lang het stuur-
loze schip met migranten onderweg 
was, is niet bekend. Maar de moto-
ren deden het niet en er was gebrek 
aan water. Sommigen zouden al zijn 
begonnen met het drinken van zee-
water, wat juist tot meer uitdroging 
leidt. B

00 Vierhonderd Genkse jongeren 
worden binnenkort gecontroleerd 
op longtuberculose, nadat besmet-
telijke longtuberculose is vastgesteld 
bij vijf jongeren uit Genk. De 400 heb-
ben allemaal deelgenomen aan Op-
Boksen, een boksprogramma van de 
stad Genk. In november is gebleken 
dat drie van de vijf besmettelijke ge-
vallen ook hebben deelgenomen aan 
het boksprogramma. Het eerste ge-
val van tbc, een bacteriële infectie die 
meestal de luchtwegen aantast, dook 
op in februari. Daarna doken nog ge-
vallen op in mei en november. Pas in 
november werd de link gelegd met 
het OpBoksen. B


