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Wie wil, kan er twister op spelen,
maar eigenlijk zijn de grote
kleurrijke bollen op het kruis-
punt van de Demerstraat met de
Botermarkt en de Lombaard-
straat in Hasselt het nieuw re-
genboogpad voor holebi’s.

Traditioneel wordt op 17 mei in
heel de wereld de Internationale
Dag tegen Holebi- en Transfobie
gevierd. In alle Limburgse ge-
meenten hangen dan ook de re-
genboogvlagen te wapperen, hét
symbool van homo’s, lesbiennes,
biseksuelen en transgenders.
Verschillende Vlaamse gemeen-
ten hebben ook al regenboogze-
brapaden getekend. «In Hasselt
hebben we nu midden in het win-
kelcentrum een eigen regen-
boogpad, mét begeleidend ver-
keersbord,» legt schepen van wel-
zijn Gerald Corthouts (CD&V) uit.
«Die bollen zijn in de kleuren van
de regenboogvlag. Het bijbeho-
rend verkeersbord legt uit, dat we
op die manier een holebivriende-
lijke stad willen zijn.» Het Regen-
booghuis van Hasselt was vra-

gende partij voor de kleurrijke en
opvallende aanwezigheid in de
Limburgse hoofdplaats. In het
huis komen de Limburgse hole-
bi’s samen. «We willen tonen aan
de hele samenleving dat we
openstaan en deel uitmaken van

de gemeenschap», zegt voorzitter
Davide Secci. «Iedereen in onze
samenleving moet volledig zich-
zelf kunnen zijn.» Speciaal voor
die dag werd iedereen gevraagd
een strikje te dragen, en een selfie
te maken uit solidariteit. (RTZ)

HASSELT

Een pad met regenboogstippen voor holebi’s in de winkelstraat
in Hasselt. Foto Karolien Coenen

Reuzentwister? Neen, regenboogpad voor holebi’s

LIMBURG

Tien jaar geleden gingen in Lim-
burg de eerste kraamzorgteams
van Familiehulp aan de slag.
Sindsdien is niet alleen het aantal
kraamverzorgenden toegeno-
men, maar ook hun maatschap-
pelijk belang. Uit cijfers van koe-
pelorganisatie VVDG blijkt dat
Limburgse moeders steeds meer
kiezen voor kraamzorg. In 2014

deden 597 Limburgse gezinnen
een beroep op kraamzorg van Fa-
miliehulp. De volgende jaren
steeg dit aantal tot respectievelijk
622 en 702. Vorig jaar werd een
record van 736 cliënten kraam-
zorg genoteerd. «Er zijn verschil-
lende redenen voor deze sterke
stijging», zegt Mieke Frederix, re-
giodirecteur van Familiehulp

Hasselt. «De verkorte ligduur in
het ziekenhuis na een bevalling
vormt een belangrijke factor. Het
10-jarig bestaan wordt door Fa-
miliehulp gevierd met het Sym-
posium Kraamzorg Limburg op
donderdag 24 mei in het Thor
Park in Genk. Verschillende ex-
perten uit de zorgsector komen
er getuigen. (BVDH)

DILSEN-STOKKEM
Bestuurder met
zelfgemaakte bom
onderschept
De politie heeft woensdagavond
rond 19 uur een BMW 5 aan de kant
gezet, omdat de bestuurder aan
het bellen was. De man werd al snel
heel nerveus, en bekende drugs op
zak te hebben. De 29-jarige Neder-
lander stapte uit, waarna de wagen
werd onderzocht. In de auto trof de
politie een vuurwapen met munitie
aan en zelfs een zelfgemaakte
bom. Hij had ook cocaïne, cannabis
en vloeibare drugs bij. Drie gsm’s
werden in beslag genomen, net zo-
als de drugs. Het voertuig werd ge-
takeld, en de man werd opgepakt
en aangehouden. (MMM)

MAASMECHELEN/

LANAKEN
Politiecontrole levert
meer dan 10.000 euro
op
Politie Lanaken-Maasmechelen
heeft gisteren controles uitgevoerd
aan Tournebride in Lanaken en aan
de Rijksweg in Maasmechelen.
Daarbij werden 22 pv’s opgemaakt
door de Vlaamse Belastingdienst.
Zij inden 8.132,22 euro in aan
openstaande boetes en verkeers-
belasting. Eén voertuig werd geta-
keld omdat de openstaande belas-
ting van 1.745 euro niet kon worden
betaald. Ook vrachtwagenchauf-
feurs werden gecontroleerd op
rust- en rijtijden. Eén chauffeur
bleek in overtreding met zijn rij- en
rusttijden en moest 1.650 euro op-
hoesten. (MMM)

GENK
Brand in café 
blijkt aangestoken
Een brand in een café op de Kein-
kesstraat woensdagochtend rond
9.30 uur blijkt aangestoken te zijn.
De brandweer kreeg het vuur snel
onder controle. Niemand raakte
gewond. De beschadigingen in het
café zijn aanzienlijk. (MMM)

Steeds meer Limburgers kiezen voor kraamzorg

Limburg

enkele maanden weer liggen, maar alle
steun tegen ALS blijft zeer welkom. «In
het begin wilden we de ziekte vooral be-
kend maken bij Limburgers door Face-
bookacties en flyers uit te delen. Later
kwam er de fondsenwerving bij en in-
tussen verdiep ik me ook in de rechten
die ALS-patiënten hebben. We blijven
vragende partij naar wetenschappelijk
onderzoek en de ziekte bespreekbaar
maken.»

Rustperiode
Die inspanningen van Emmanuëlla zijn
al lovenswaardig, maar ze zet zich niet

enkel in voor de ALS Liga, maar ook voor
OVK (Ouders van Verongelukte Kinde-
ren), de nationale lotgenotenvereniging
van families van jonge verkeersslacht-
offers. Zelf verloor ze in oktober 2016
haar zoon Tom Goossens (24) bij een
zwaar verkeersongeval op de Boude-
wijnlaan in Diepenbeek. «Ik zorgde er
mee voor dat Dilsen-Stokkem het SAVE-
charter ondertekende, waarmee het be-
looft de strijd tegen de grote verkeers-
onveiligheid te voeren. In Diepenbeek
proberen we dit ook klaar te krijgen.»
Ondanks al het engagement plant Em-
manuëlla een rustperiode: «Dit is voor-

lopig het laatste grote evenement dat ik
organiseer. Het vraagt veel energie en ik
moet even op de rem gaan staan. Vrien-
den en familie zeggen dat al lang tegen
mij. Kleine activiteiten moeten wel mo-
gelijk blijven, dan denk ik aan info ver-
lenen aan ALS-patiënten, spulletjes ver-
kopen op een rommelmarkt of deelne-
men aan een wafelverkoop ten voordele
van de Warmste Week», besluit ze.
Kaarten voor het evenement kan je be-
komen door tien euro te storten op re-
kening BE18 9731 6018 8965 met ver-
melding van de naam. De kaarten liggen
klaar aan de inkom.

MOEDER VERONGELUKTE TOM (24) ENGAGEERT ZICH VOOR ‘ALS LIGA’ EN ‘OVK’

«Als het je familie treft, dan wil je helpen»

Het concert in Zaal Sint-Remigius in
Vucht wordt verzorgd door het 100-
koppig koor met leden van 7 tot 70 jaar
van Echo-Alterecho. Zij brengen heden-
daagse covers. Achteraf wijkt het koor
voor de feestbeesten en is er een ouder-
wetse fuif. De opbrengst gaat integraal
naar de strijd tegen ALS, de neurologi-
sche ziekte die geleidelijk het lichaam
verlamt. «Mensen vragen me waar ik
mijn energie blijf halen, maar als je ie-
mand met ALS kent, dan weet je het wel.
Zeven familieleden zijn aan de ziekte
gestorven. We zijn met zes familieleden
getest en al vijf ervan dragen het gen»,
verklaart Emmanuëlla.
In de zomer van 2014 kreeg de strijd te-
gen de vreselijke ziekte wereldwijd aan-
dacht met de Ice Bucket Challenge,
waarbij mensen een emmer ijswater
over hun hoofd goten. De hype ging na

ALS Liga Maasland
houdt op zondag 26 mei
een benefietconcert.
Drijvende kracht erach-
ter is Emmanuëlla Wyck-
mans. Zij verloor al 7 fa-
milieleden aan de ziekte.
Hierna neemt de Maas-
mechelse even rust,
want ze is op na de dood
van Tom, haar 24-jarige
zoon die ze in 2016 bij
een ongeval verloor.

BIRGER VANDAEL

VUCHT

Emmanuëlla Wyckmans verloor al 7 familieden aan ALS. Foto Karolien Coenen

Leerlingen die het Mijndepot in Waterschei bezocht hebben, krijgen achteraf een diploma mee
naar huis als ze goed opgelet hebben. Foto Karolien Coenen

GENK

Jonge kenners krijgen mijndiploma
Het Mijndepot in Thor Central in
Waterschei wil meer scholen en-
thousiast maken voor een rond-
leiding in het museum. «Nu ont-
vangen we jaarlijks 350 kinderen,
we mikken op 1.500», zegt Jean
Ooms, ex-mijnwerker en voorzit-
ter van vzw Mijnverleden.
Om dat doel te bereiken krijgen
de kinderen na de rondleiding
met een deskundige gids een di-

ploma. Scholieren uit eerste leer-
jaar krijgen het getuigschrift van
mijnkenner en leerlingen van het
middelbaar onderwijs een van
mijnwerker.
Het diploma krijgen ze wel niet
zomaar cadeau: «De lagere
schoolkinderen krijgen na de
rondleiding 10 vragen», zegt ex-
leraar geschiedenis Marc Ber-
trands. «Voor de jongeren uit het

middelbaar zijn dat 15 vragen.»
Celine Spoiola (11) uit het zesde
leerjaar van De Leerheide in Asse
is fier op haar diploma. «Ik ga het
inkaderen en boven mijn bed han-
gen», zegt ze. «De mijnwerkers
moesten hard werken om de ko-
len naar boven te halen. Dat weet
ik nu dankzij deze rondleiding.»
Info op
mijnverleden@telenet.be. (LXB)


