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Patrick Demeulder woont nog 
maar pas in Ravels. Om meteen op 
een vrolijke manier kennis te maken 
met de lokale bestuursleden in zijn 
nieuwe gemeente nodigde hij de vol-
tallige gemeenteraad uit om deel te 
nemen aan de intussen alom beken-
de Ice Bucket Challenge. Welgeteld 
15 van de 23 raadsleden gingen in 
op zijn uitnodiging en lieten zich za-

ALS-lijder daagt gemeentebestuur uit
Ravels

Voor de uitvoering van de Ice Bucket Challenge riepen de gemeente-
raadsleden de hulp in van de lokale brandweer. FOTO EDDY MEULEMANS

terdagmorgen aan de sporthal van 
Weelde gewillig nat spuiten door de 
plaatselijke brandweer, die met een 
grote tankwagen en een forse brand-
weerslang ter plaatse kwam.

“Ik heb eerder al eens meegedaan 
aan de Ice Bucket Challenge en een 
gewone emmer met water en ijs over 
mijn hoofd gekapt”, zegt raadslid Nic 
Andriessen (CD&V). “Maar dit was 
toch nog wel wat heftiger. Het blus-
water was echt wel ijskoud.”

De raadsleden van N-VA deden 
zaterdag niet mee. “De Ice Bucket 
Challenge dient om aandacht te vra-
gen voor ALS en niet voor politiek 
populisme”, vindt fractieleider Gert 
Laurijssen (N-VA). “Daarom hebben 
we beslist om zaterdag niet voor de 
camera te gaan staan. Wél gaan we 
onze zitpenningen van de laatste ge-
meenteraad integraal doneren aan 
de ALS Liga.” EMA

Inwoner Patrick Demeulder 
uit Ravels, die zelf aan de 
dodelijke spierziekte ALS lijdt, 
heeft alle gemeenteraadsleden 
in zijn dorp uitgedaagd om 
een gezamenlijke ijsdouche te 
nemen en elk een bedrag van 
10 euro te schenken aan de ALS 
Liga.

Dessel

Centrum biedt 
plaats voor alle 
Desselaars 

Het ontmoetingscentrum 
Tijl4 in Dessel moet 
een oplossing bieden 
aan verenigingen die 

nergens terecht kunnen. Het 
Jeugd Rode Kruis Dessel-Retie, 
Creatief atelier en de KWB 
kookafdeling hebben er al een 
vaste stek.  

Verenigingen krijgen 
vaste stek in Tijl4

Het Rode Kruis krijgt twee lokalen en een bergingsruimte in 
Tijl4. Kleine foto: De leden van de KBW kookafdeling kunnen 
koken in een professionele keuken. FOTO’S SASKIA VAN GESTEL

De bouw van het ontmoetingscen-
trum Tijl4 op de Boeretangsedreef in 
Dessel heeft bloed, zweet en tranen 
gekost. De aannemer ging tijdens de 
bouwwerken failliet en de buiten-
aanleg is nog maar net toegewezen. 
Het gebouw werd deze maand opge-
leverd, maar het Jeugd Rode Kruis 
Dessel-Retie maakt al een jaar ge-
bruik van de infrastructuur. 

“We zaten sinds de fusie tussen 
de jeugdafdelingen van Dessel en 
Retie in een opgelapt paviljoen dat 
nog van de expo 58 kwam”, zeggen 
voorzitters Ken Daemen (20) en 
Mats Spooren (18) van het Jeugd 
Rode Kruis Dessel-Retie. “En dat 
gebouw was versleten.” Daarom 
plande de gemeente Dessel de 
bouw van ontmoetingscentrum 
dat voor jong en oud en voor alle 
verenigingen en Desselaars moest 
dienen. Het resultaat mag er we-
zen: een modern gebouw met ze-
ven lokalen, bergruimtes, een pro-
fessionele keuken, een lift voor een 
optimale toegankelijkheid en een 
grote polyvalente zaal voor feesten 
en activiteiten. 

Het Jeugd Rode Kruis is tevreden 
over haar nieuwe stek. “We hebben 
twee lokalen en een bergruimte”, 
zeggen Ken en Mats. “Daar kunnen 
we onze wekelijkse activiteiten per-

fect uitoefenen” Ook ‘Creatief ate-
lier’ en de KWB kookafdeling ‘De 
blekke soeplepel’ kregen respectie-
velijk een vast lokaal en een perma-
nente berging. Daarnaast mogen ze 
de professionele keuken gebruiken 
voor hun kooklessen. 

Kampplaats
“Twee van de zeven kamers zijn 

vaste slaapzalen die in de paasva-
kantie en juli en augustus kunnen 
dienst doen voor kampverhuur tot 
175 kinderen”, zegt schepen van 
Cultuur Willy Broeckx (N-VA). “Het 
Centrum Jeugdtoerisme dat voor de 
verhuur instaat, was tevreden met 
de komst van zo’n grote kampplaats. 
Dat was ook de reden waarom we 

subsidies kregen voor de bouw van 
Tijl4. Het totale kostenplaatje be-
droeg 1,007 miljoen euro, waar-
van 245.000 euro subsidies van 

de Vlaamse gemeenschap. De om-
gevingswerken zullen ook nog een 
30.000 euro kosten.”
SASKIA VAN GESTEL

●●De KWB kookafdeling ‘De blekke soeplepel’ is in de wolken 
met de professionele keuken in Tijl4. “Enkele bedrijven heb-
ben toestellen geschonken”, zegt Bart Boons, die zowel aange-
sloten is bij de KWB als bij het Jeugd Rode Kruis. “Bij de afbraak 
van de Elektrabel-gebouwen hebben we keukentoestellen ge-
kregen. Van de parochie kregen we een gasvuur en kookvuur en 
van Belgoprocess een koelkast. We hebben alles gratis gekregen 
op voorwaarde dat het voor de Desselse gemeenschap werd ge-
bruikt. Als we deze toestellen niet hadden gekregen, moest de 
gemeente Dessel een minder professionele keuken kopen.” VGB

Keuken gekregen van bedrijven

Partijvoorzitter Kim Buyst 
(Groen) stelt voor om 
de Sint-Servaasstraat, 
de Kloosterstraat en de 
Bovenheide in Ravels in te 
richten als fietsstraat.

Groen wil 
drie  
fietsstraten

In een fietsstraat komen fietsers op 
de eerste plaats: ze hebben er overal 
voorrang op het autoverkeer. “Auto’s 
zijn er wel degelijk toegelaten, maar 
ze moeten zich wel houden aan spe-
cifieke gedragsregels”, zegt Buyst. 
“Zo mogen ze de fietsers niet inha-
len en moeten ze zich houden aan 
een snelheidslimiet van 30 kilome-
ter per uur.”

Patrick Van den Borne (CD&V), 
schepen van Verkeer in Ravels, is 
niet enthousiast over het voorstel. 
“Ik zie er de meerwaarde niet van 
in”, zegt hij. “In de drie geselecteer-
de straten passeren veel schoolkin-
deren, maar er is overal een veilige 
zone 30 ingericht ter hoogte van de 
schoolpoort.”

Zelf ziet de schepen daarom meer 
heil in het stimuleren van ouders en 
kinderen om de auto wat vaker thuis 
te laten en te voet of met de fiets naar 
school te komen. 
EMA

Ravels

Turnhout
Belager riskeert 
celstraf

Het Openbaar Ministerie vorder-
de een jaar cel en een boete van 600 
euro, eventueel met probatie-uitstel, 
voor Patrick H. (43) uit Turnhout. Hij 
zou eind 2012 en begin 2013 zijn 
toenmalige partner klappen hebben 
gegeven. “Nadat ze de relatie had be-
eindigd, heeft hij haar bestookt met 
sms’jes, mails en berichtjes op Face-
book”, zei openbare aanklager Stefa-
nie Joncheere. De raadsman van H. 
ontkende dat zijn cliënt zou geslagen 
hebben. “Hij is alleen schuldig aan 
belaging, maar heeft zich daarvoor 
verontschuldigd”, pleitte hij. Vonnis 
op 14 oktober. BVDL

RECHTBANK

Eindhout
Verlichting voor 
meer veiligheid

Het Laakdalse schepencollege 
heeft beslist om ter hoogte van het 
zebrapad aan de handelszaken De 
Rubriek en Bakker Dirk op de Steen-
weg op Meerhout in Eindhout een 
verlichtingspaal te laten plaatsen 
door Infrax. 

“In het verleden vonden hier al 
veel ongevallen plaats”, zegt sche-
pen voor verkeersveiligheid Frank 
Sels (sp.a). “Vooral bij donker en 
guur weer is deze druk bezochte 
oversteekplaats een gevaar voor 
de zwakke weggebruiker. Daarom 
vind ik het een goede zaak dat het 
schepencollege mijn voorstel hier-
omtrent heeft gevolgd. De zichtbaar-
heid zal in ieder geval verhogen en 
hopelijk zullen er hierdoor minder 
ongevallen gebeuren.” 
STHE


