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ook positieve veranderingen.
“We zaten als supportersvereni-
ging met Marc Coucke al eens
rond de tafel en zijn modernise-
ringsplannen slaan aan”, zegt
hij. “We zagen al verbeteringen
in de fanzone rond het stadion.
Daarnaast verminderde hij de
loonlast door onnodige perso-
neelsleden te ontslaan.”

Met de bus

De voorzitter vindt suppor-
tersverenigingen belangrijk.
“Als enkeling een toegangstic-
ket voor een uitwedstrijd ko-
pen, lukt niet meer”, zegt hij.
“Supporters moeten met de bus
naar het stadion komen. The
Purple Stars regelt de Opwijkse
verplaatsingen. We werken al
jaren goed samen met SCA Uni-
ted, de plaatselijke supporters-
club. We delen zelfs vaak een
bus.”

Supporter zijn van een topclub
is een dure hobby.  “Voor twin-
tig thuismatchen betaal je een
abonnement van 460 euro”, zegt

Kevin Jacobs (37), voorzitter
van Purple Stars, is van kinds-
been af supporter van RSCA. “Ik
verzamel alles wat met de Brus-
selse club te maken heeft, zoals
de artikels die over paarswit
verschijnen in Het Nieuwsblad
en Het Laatste Nieuws”, zegt
hij. “De journalisten hebben het
meestal bij het rechte eind. We
moeten er niet flauw over doen.
Anderlecht speelt momenteel
niet goed. Trainer en bestuur
treffen schuld, maar ook de ver-
koop door de familie Van der
Stockt aan Marc Coucke deed
ons geen goed.”

Toch zijn er volgens Jacobs

Ondanks de mindere spor-
tieve periode die Sporting 
Anderlecht meemaakt, 
vierde de lokale fanclub 
The Purple Stars haar 
vijftiende verjaardag met 
een galadiner in aanwe-
zigheid van rijzende ster-
speler Alexis Saelemae-
kers. 

OPWIJK 

Jacobs. “Voor de uitwedstrijden
tel je gemiddeld 25 euro per
match neer. En dan zijn er nog
de internationale wedstrijden.
Een club zoals The Purple Stars
runnen, is dan ook geen makkie.
Ondervoorzitter Geert Sanders,
mijn vader François en ik ste-
ken daar veel tijd in.”  (ego)

‘Purple Stars’-supporters vieren feest
(al zit hun club in de problemen)

W Kevin Jacobs, Alexis Saelemakers en 
Geert Sanders. 

EG

“We hopen om zo veel moge-
lijk geld in te zamelen voor het
onderzoek naar ALS”, zeggen
de vrienden en familieleden
van Nicole Verhasselt. Zij
kreeg de diagnose ALS begin
dit jaar. Haar familie staat
haar zo veel mogelijk bij.
Dochters Sil en Gwen Suys,
komen regelmatig langs. Gwen
woont in Australië, maar is al
sinds midden juli terug in
Merchtem om mee voor haar
moeder te zorgen. “We organi-
seren nu een benefietwande-
ling in Ossel ten voordele van
de ALS-liga”, zeggen de doch-
ters. “Onze mama wil zelfs zelf
hieraan meewerken.”

Fataal

Amyotrofe Laterale Sclerose
(ALS) is een spierziekte die
wereldwijd elk jaar twee men-
sen per 100.000 inwoners
treft. De ziekte leidt tot pro-
gressieve krachtvermindering
in de ledematen, spraakstoor-
nissen en ademhalingsproble-
men en verloopt heel snel tot
zelfs fataal. De patiënt wordt
redelijk vlug aan een rolstoel
of bed gekluisterd, kan moei-

lijker praten en heeft slik-
stoornissen. Volgens weten-
schappelijke lectuur overlij-
den ALS-patiënten meestal
ten gevolge van ademhalings-
insufficiëntie. De gemiddelde
ziekteduur is ongeveer drie
jaar.

“Nicoles toestand gaat helaas
snel achteruit”, zegt echtge-
noot Marc Suys. “Ze houdt
zich nog sterk, maar het is niet
gemakkelijk. Naast ALS kreeg
ze de diagnose van de im-
muunziekte immunodeficien-
cy. Ze kreeg daarvoor Multi-
gam via een baxter toegediend,
maar moest die behandeling
onderbreken omdat die niet
werd terugbetaald. Een behan-
deling kost 1.400 euro per keer
en patiënten moeten hiervoor
een jaarlijkse vergunning krij-
gen voor terugbetaling.”

Anderhalf jaar geleden kwa-
men Nicole en haar lotgenoten
in het nieuws door een petitie
met duizenden handtekenin-
gen met de vraag aan minister
Maggie De Block (Open VLD)
om een terugbetaling aan te
vragen.

“Het duurde zeven maanden
voor we groen licht kregen
voor de terugbetaling na on-
derzoek door een professor”,
zegt Marc. “Sinds begin dit
jaar heeft mijn vrouw er dan
ook nog eens ALS bijgekregen.
Het begon met de verlamming
van haar rechterarm. Daarna
volgde haar linkerarm. Ze kan
moeilijker spreken en zit in
een rolstoel. Maar ze geeft niet
op en wil zelfs aanwezig zijn
op de wandeltocht in Ossel
door mee te helpen aan de kas-
sa. De ALS-liga heeft ons trou-
wens enorm geholpen met al
onze aanvragen en de adressen
waar we voor hulp terecht

konden gaan.”

Jeugdvrienden

Inmiddels heeft Nicole de he-
le wandeling met haar elektri-
sche rolstoel  afgelegd. Ze is
zelf van Hamme afkomstig,
heeft veel jeugdvrienden in
Ossel en keerde voor de wan-
deling zo terug naar de plaat-
sen waar ze opgroeide. De fa-
milie roept nu iedereen op om
mee te wandelen.

De benefiet vindt plaats aan
het domein Van Hagen. De
wandeling start op zondag 4
november tussen 9 en 13 uur
aan café Ossel Star, gelegen in

de Kasteelstraat 12 in Ossel
(Merchtem). Er is een tocht
van vier kilometer en één van
negen kilometer. De deelna-
meprijs bedraagt acht euro
voor volwassenen en twee eu-
ro voor kinderen onder de
twaalf jaar. Deelnemers krij-
gen een opwarmertje onder-
weg, een consumptie bij aan-
komst en een verrassingspak-
ket. De actie loopt in het kader
van ‘De Warmste Week’, waar-
bij de opbrengst integraal naar
de ALS-Liga gaat. 

INFO
Meer inlichtingen via steun-nicole@hot-
mail.com

Opbrengst van ‘Warmste Week’ -evenement gaat naar ALS-Liga

ALS-patiënte Nicole kijkt uit naar veel 
sympathisanten op benefietwandeling 
Familieleden en vrienden 
organiseren op 4 november 
in Ossel een benefietwande-
ling ten voordele van de 
ALS-liga. Nicole Verhasselt 
(56) uit Merchtem kreeg dit 
jaar de diagnose dat ze aan 
ALS lijdt. Zij roept op om 
mee te wandelen.

MERCHTEM 

W Nicole Verhasselt verkent samen met familie en vrienden het parcours van de wandeltocht in Ossel.
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“De toestand van, 
Nicole gaat snel 
achteruit. Ze probeert 
zich sterk te houden, 
maar het is niet 
gemakkelijk”

Voorlopig geen verlaagd 
tarief voor Grimbergenaren
in andere zwembaden

De gemeenteraad, die
CD&V, Groen en SP.A verlie-
ten om een stemming over
het nieuwe gemeentelijk
complex in Strombeek te
vermijden, kreeg een onaan-
genaam staartje.

“Normaal konden de Grim-
bergenaren in de zwembaden
in Vilvoorde en Meise tegen
een voordelig tarief zwem-
men, in afwachting van de
grote herstellingswerken in
november en december in
zwembad Pierebad,’ zegt
Tom Gaudaen (Open VLD),
Schepen van Sport. “Dit
werd echter niet goedge-
keurd omdat CD&V, Groen

en SP.A de gemeenteraad
verlieten uit protest over het
dossier van de gemeentelijke
bibliotheek en de OCMW-ad-
ministratie in Strombeek,
dat volgens ons wegens de
hoge kosten moet herbeke-
ken worden. De Grimbergse
inwoners zijn nu de dupe van
deze politieke spelletjes.”

Kunstgrasveld

Gaudaen meldt ook dat een
subsidie van 50.000 euro
voor het nieuwe kunstgras-
veld voor Merode Hockey-
club voorlopig niet is goedge-
keurd. Voorzitter Daan Ver-
tongen van CD&V reageert
scherp hierop. “De pot ver-
wijt de ketel dat hij zwart
ziet”, zegt hij. “Men zou be-
ter de hand in eigen boezem
steken voordat men de pro-
blemen op een ander
schuift.”   (jhw)

Het politieke conflict dat 
vorige week de gemeente-
raad van Grimbergen 
kleurde, krijgt een onaan-
genaam staartje. Bewoners 
moeten nu meer betalen bij 
een zwembadbezoek.

GRIMBERGEN 


