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RAVELS

Schilderijen
gemeentehuis per
ongeluk
bijna verkocht
Omdat in het gemeente
huis van Ravles een tijde
lijke tentoonstelling loopt,
zijn de schilderijen die er
normaal hangen van de
muren verwijderd en naar
de kelder gebracht. Bijna
waren ze voor een prikje
verkocht, maar dat heeft
het gemeentebestuur kun
nen verhinderen.
Enkele mensen van de
technische dienst hadden
ze samen met andere spul
len uit de kelder gehaald
voor een verkoop. ‘Er is in
derdaad een vergissing ge
beurd’, zegt burgemeester
Walter Luyten (CD&V).
‘Het ging om reproducties
en ze liggen weer in het ge
meentehuis.’ (ram)

ARENDONK

Nest Buijs wordt
ereburgemeester
Het gemeentebestuur
dient bij de Vlaamse rege
ring een verzoek in om
Nest Buijs (CD&V) te er
kennen als ereburgemees
ter van Arendonk. Buijs
droeg twaalf jaar de sjerp
in Arendonk.
Louis De Laet (SP.A),
Wim Hendrickx (SP.A),
Frans Lenders (SP.A),
Jean Huybrechts (NVA)
en Johan Van Bergen
(CD&V) krijgen de titel
van ereschepen. (ema)

GEEL

Deur ingetrapt
Dinsdag tussen 16.30 en
23.30 uur werd ingebroken
in een woning aan de Gro
te Steenweg in Geel. De
voordeur werd openge
trapt. Over het nadeel is
niets bekend. (mph)

Een ontroerdeMil Boeckx
mocht de cheque van 70.518 eu
ro overhandigen aan de ALSLi
ga. Enkele weken geleden orga
niseerde zijn vriendenkring een
benefiet die ruim 4.000mensen
op de been bracht. Met deze op
brengst krijgt het onderzoek
naar de ongeneeslijke ziekte ALS
een extra duwtje in de rug.
‘Het idee van deze benefiet
kwam vanMil zelf’, zegt zijn
vrouwNicole. ‘Dankzij de steun
van vele vrienden en sympathi
santen is deze benefiet uitge
groeid tot iets unieks. Er zijn
weinig dorpen die zo'nmassa op

de been kunnen brengen.Mil
trekt zich hier enorm aan op.
Ondanks zijn ongeneeslijke ziek
te is hij nog altijd heel positief.
Dat siert hem.’
Amyotrofe laterale sclerose of
ALS is een zeldzame neurologi
sche ziekte waarbij demotori

sche zenuwcellen in het ruggen
merg en de hersenen afsterven
waardoor verlamming ontstaat.
België telt een duizendtal ALS
patiënten. De afgelopen tien jaar
zijn er in ons landmeer dan
tweeduizendmensen aan deze
ziekte overleden. (lbm)

Benefiet brengt 70.000 euro op voor ALSliga

Mil was zichtbaar ontroerd
toen hij de cheque mocht
overhandigen. Foto: lbm

OOSTERWIJK De vrien
den van ALSpatiënt Mil
Boeckx uit Oosterwijk or
ganiseerden op 1 juni een
benefiet. Die bracht het fa
buleuze bedrag van 70.518
euro op. Het geld wordt ge
stort aan de ALSliga.

GEEL Joeri enMerle kochten
enkele jaren geleden een huis
aan de Pas in Geel. Ze renoveer
den de woning helemaal, maar
ze bleven ook geïnteresseerd in
een oud leegstaand pand hon
derdmeter verderop in de
straat. ‘Het huis stond niet te
koop, maar de eigenaar – de
brailleliga – was toch bereid het
ons te verkopen aan een zeer
voordelige prijs’, zegtMerle.
‘Het compromis werd opge
maakt en getekend.Wewisten
dat er instanties zijn die in deze
situatie een recht op voorkoop
kunnen uitoefenen, maar vol
gens onze notaris moesten we
daar niet te bang voor zijn, want
dat gebeurde weinig. Daarom
gooiden we onze eigen woning
op demarkt. Na twee dagen was
de deal al rond. Op dat ogenblik
waren we daar nog erg blij om.’
De aap kwam uit demouw
toen de notaris meldde dat de
Kleine Landeigendom Zuider
kempen één dag voor het ver

strijken van de voorziene ter
mijn had besloten het voor
kooprecht op te nemen.

Sociaal woonproject

‘Ontstellend nieuws’, zeggen
Joeri enMerle. ‘Ons huis was
onherroepelijk verkocht en de
bouwmaatschappij pikt gewoon
onze compromis in.Wij blijven
achter zonder huis. We betreu
ren ook dat de notaris ons niet
heeft laten weten dat er interes
se was. Dan hadden wemet de
bouwmaatschappij kunnen gaan
praten en hadden zemisschien
van de aankoop afgezien.’
De betrokken notaris betreurt

de gang van zaken, maar wijst
erop dat de kopers op de hoogte
waren van het bestaan van het
voorkooprecht en ontkent dat
zijn kantoor tekort is geschoten.
‘Elkemogelijkheid tot voor
koop die ons wordt aangeboden
wordt onderzocht en als we er

een haalbaar project
in zien, gaan we er
meestal ook op in’,
zegt Bart Vansant
van de Kleine Land
eigendom. ‘We be
treuren de situatie
van de andere kandi
daatkopers, maar
wij kenden die uiter
aard niet. Op de be

slissing kan ook niet worden te
ruggekomen.’
De bouwmaatschappij plant in
het gebouw een sociaal woon
project, maar over de exacte in
vulling moet met de toezicht
houdende overheden nog verder
onderhandeld worden.

Joeri Huybrechts en
Merle Vercruysse
hebben nog tot eind
december om een
nieuwe woning te
vinden. Het koppel
verkocht hun huis in
de veronderstelling
dat ze hun droomwo
ning konden kopen
aan de Pas in Geel,
maar die ging door een
voorkooprecht aan
hun neus voorbij.

MARC PEETERS

Kleine Landeigendommaakt gebruikt van voorkooprecht

Koppel ziet droomhuis
voor neus weggekocht

,,MERLE VERCRUYSSE

We wisten dat er instanties zijn
die een recht op voorkoop
kunnen uitoefenen, maar
volgens onze notaris moesten
we daar niet bang voor zijn

Joeri Huybrechts en Merle Vercruysse had
den hun oog laten vallen op deze wo
ning. Ze verkochten hun eigen huis, maar
blijven nu met lege handen achter. Foto: mph

Op het Glossocircuit aan
het Schotelven in Arendonk
vindt zondag een rallycros
swedstrijd voor amateurs
plaats. Iedereen kan eraan
deelnemen. Je hoeft alleen
een rijbewijs te hebben en
een brandwerend pak met
een helm te dragen. En je
auto moet voorzien zijn van
‘rolbuizen’, om te vermijden
dat je wagen wordt platge
drukt bij een koprol.
‘We laten niet meer dan

120 piloten toe, maar dat
aantal is nu al bereikt’, be
vestigt voorzitter Staf Meu
lemans van Racing Team
Glosso. ‘Wie nog wil in
schrijven, komt op een
wachtlijst terecht. Rally
cross is een echte volkssport
geworden.’
Ook zondag worden de ra
ces verreden op een ingekort
parcours omdat de achterste
helft van het Glossocircuit
officieel is ingekleurd als na
tuurgebied. Om de ‘verboden
zone’ te regulariseren zijn
het gemeentebestuur, de
provincie en de Vlaamse
overheid nu volop bezig met
de opmaak van provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan
(RUP). De procedure ver
loopt volgens Staf Meule
mans ‘voorspoedig’. (ema)

Populair Glossocircuit
moet piloten weigeren
ARENDONK Hoewel een
deel van het Glossocircuit
al meer dan twintig jaar is
afgesloten, is rallycross
nog altijd razend populair
in Arendonk. Voor de wed
strijd van komende zondag
is er zelfs een inschrij
vingsstop afgekondigd.
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GEEL

Lijnbus gestolen
Aan de Winkelomsehei
de in Geel is uit een
loods een autobus gesto
len, gespoten in de kleu
ren van de De Lijn. Het
voertuig werd gister
avond rond 23 uur in de
loods geparkeerd en was
vanochtend rond 4.15
uur verdwenen. De poli
tie is op zoek naar een
exwerknemer. Voorlo
pig is de bus nog spoor
loos. (mph)

GEEL

Fietser
aangereden
Op het kruispunt van
Holven met de Nachte
galenstraat in Geel werd
dinsdag rond 19.59 uur
een fietser aangereden
door een auto. W.D. ,
een man uit Geel, werd
voor verzorging overge
bracht naar het zieken
huis. (mph)

HERENTALS

Geweldenaar
op vrije voeten
De raadkamer heeft Da
ny S. (43) uit Herentals
vrijgelaten onder voor
waarden. Hij zat enkele
dagen in voorhechtenis
wegens partnergeweld
met tijdelijke werkonbe
kwaamheid, diefstal en
belaging. Naast zijn
partner was ook zijn zus
een slachtoffer. Na een
ruzie op het Stations
plein in Herentals vori
ge week werd S. aange
houden. Als voorwaar
den kreeg hij onder
andere een absoluut
contactverbod met zijn
zus en expartner opge
legd en zich onthouden
van alcoholgebruik.
(ram)

TURNHOUT

Overvaller
frituur blijft
aangehouden
De raadkamer heeft de
aanhouding bevestigd
van JeanPaul P. (19) uit
Turnhout. De man van
Surinaamse afkomst
wordt verdacht van dief
stal en wapenvertoon
met verboden wapen
dracht. Op 18 juni pleeg
de hij 's avonds een
overval op frituur Het
Spoor aan de Gulden
sporenlei in Turnhout.
Hij bedreigde de uitba
ter met een vuurwapen
en eiste geld. De zaak
voerder verzette en kon
de overvaller achteruit
drijven. Die viel over
het opstapje aan de toe
gangsdeur, liet zijn wa
pen vallen en moest
zonder buit afdruipen.
(ram)

Na het doorknippen van het
lintje mochten de klanten dan
eindelijk binnen.Met eenwin
keloppervlakte van 1.700 vier
kantemeter, ruim 17.000 artike
len in de rekken en een ploeg van
een 70tal medewerkers was de
winkel er helemaal klaar voor.
‘Het is geweldig om het resul
taat van onze inspanningen te
zien. De winkel ziet er prachtig
uit en we staan te popelen om de
Turnhoutenaar op zijn wenken
te bedienen’, zegt supermarkt

manager Kathleen Reekmans.
‘Of het numet ons unieke assor
timent is of met onze Hollandse
prijzen. Ik ben er van overtuigd
dat deze winkel, de derde al in de
Kempen, een succes wordt.’
Het assortiment loopt gelijk
met dat van de andere Belgische
winkels van Albert Heijn. Er is
een combinatie van het reguliere
assortiment en producten, zo'n
tien procent van het gamma, die
speciaal voor de Belgische con
sument zijn toegevoegd.
De nieuwewinkel werd ge
opend door de kersverse winkel
burgemeester voor één dag, Kim
Bartels. Zij bedacht op de Face
bookpagina van Albert Heijn de
leukste slogan en kreeg daarom
de eer het lintje door te knippen.
Kim en vijf vrienden kregen een
zak vol productenmee naar huis.
De winkel is geopend van

maandag tot zaterdag van 8 tot
20 uur. Zondag is de sluitings
dag. (wlt)

Massale belangstelling voor
opening nieuwe Albert Heijn

Lang voor de officiële ope
ning stond er al een hele rij
klanten te wachten. Kim
Bartels (foto rechts), die de
leukste slogan bedacht,
mocht het lint doorknippen.
Foto: wlt

TURNHOUT In Turnhout
opende gisteren een gloed
nieuwe vestiging van Al
bert Heijn. Lang voor de
opening van de supermarkt
aan de Steenweg op Gierle
om 14 uur stonden de eer
ste klanten al in rijen aan
te schuiven.

ARENDONK/GEEL Dirk
D.S. was zichtbaar opgelucht
dat hij niet opnieuw naar de
gevangenis moet. Na de uit
spraak kreeg hij een dikke
knuffel en een kus van zijn
moeder. Zelf kon er bij hem
een glimlach af. ‘Dit is een
zeer evenwichtig vonnis’, zegt
zijn raadsman Roderic Heer
man. ‘Ik heb mijn cliënt gead
viseerd niet in beroep te gaan
tegen de uitspraak.’
Dirk D.S. werd op 7 mei vorig
jaar van zijn vrijheid beroofd,
nadat hij maandenlang L.B.
(24), een vrouwelijke collega,
had gestalkt. Hij zat drie
maanden in voorarrest. De
strafrechter bevond hem
schuldig aan poging tot vergif
tiging, belaging, woonstschen
nis en informaticafraude.
De man belde niet alleen bij
haar aan, maar drong ook haar
appartement binnen met een
sleutel die hij uit haar pen
nenzak had gestolen. Tussen
haar sandwiches, op de stu
dentenhaver en in haar peper

molen strooide hij paarse bol
letjes rattenvergif. In haar
shampoo deed hij white spirit
en in haar fruitsap goot hij
aceton. Nadat hij haar Face
bookaccount had gekraakt,

viel hij door de band.
Tijdens het proces betuigde
Dirk D.S. nogmaals zijn spijt.
‘Onze relatie was er eentje
van afstoting en aantrekking,
maar ik wilde L.B. niet kwijt’,

zei hij. ‘Ik heb hele domme
dingen gedaan.’

Geen intentie tot doden

Hij ontkende dat hij de be
doeling had L.B. te doden. ‘Er
is geen zekerheid over de in
tentie tot doden. De hoeveel
heid gif was daarvoor te be
perkt’, zei rechter Willemijn
Verhoeve. ‘Hij wilde haar
schrik aanjagen om ze voor
zich te winnen. Hij wist dat ze
naar hem zou komen.’
De rechter geloofde niet dat
het niet de bedoeling was dat
ze de stoffen zou innemen.
‘Het kwaad zou geschied zijn
bij het drinken. Ze heeft er
ook van gedronken, maar met
een weer uitgespuwd. Ook de
shampoo heeft ze gebruikt’,
sprak de rechter. ‘Het gif in
het eten heeft ze ontdekt om
dat ze achterdochtig was.’

Aan zijn slachtoffer moet
Dirk D.S. 3.700 euro schade
vergoeding betalen. Hij kreeg
een absoluut contactverbod
opgelegd. ‘Mijn cliënt is bang
geweest. Ze wil hem nooit
meer zien’, zegt meester Ka
trien Van Mierlo. ‘Ze vindt
het belangrijk dat hij geen
contact met haar mag heb
ben.’
De dader kreeg ook een boete
van 300 euro. Hij moet in psy
chotherapeutische behande
ling blijven, werk zoeken en
een vast adres nemen.

De strafrechter in
Turnhout heeft Dirk
D.S. (29) uit Geel, de
stalkende leerkracht
van het SintClaracol
lege uit Arendonk,
veroordeeld tot twee
jaar voorwaardelijke
celstraf. Hij mag geen
contact meer hebben
met het slachtoffer en
moet in behandeling
blijven.

IVO MEULEMANS

Stalkende leerkracht moet niet
opnieuw naar gevangenis

Stalker mag excollega
niet meer ontmoeten

,,KATRIEN VAN MIERLO
Advocate

Mijn cliënte wil de
dader nooit meer zien

Dirk D.S. werd op 7 mei vorig jaar
van zijn vrijheid beroofd. Foto: llt


