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EURO MILLIONS
Trekking van vrijdag 2 februari

Winnende nummers

WINNAARS

5  H H

5  H
5 
4  H H

4  H
3  H H

4
2  H H

3  H
3
1  H H

2  H
2  

Geen winnaars
3                    511.561,70 euro
9                      39.716,10 euro
41                      4.264,30 euro
965                       193,20 euro
1.818                     143,10 euro
1.954                      75,50 euro
28.065                  24,20 euro
44.803                   16,00 euro
91.932                    14,70 euro
161.018                   11,90 euro
669.394                  8,60 euro
1.363.018               5,20 euro

14-34-36-39-48
Winnende sterren
2-3

JACKPOT 06/02: ± 116.000.000 euro

KENO
Trekking van zondag 4 februari

Winnende nummers
1 - 6 - 7 - 13 - 17 - 19 - 21 - 23 -
29 - 31 - 39 - 46 - 52 - 53 - 
54 - 55 - 61 - 63 - 64 - 69

PICK-3
Winnende nummers
8-8-7 (Onder voorbehoud)

WINNAARS

6 juiste
5 juiste +
5 juiste
4 juiste +
4 juiste
3 juiste +
3 juiste
2 juiste +

1                       1.000.000 euro
5                     33.573,70 euro
272                      585,30 euro
496                       160,50 euro
10.656                    13,80 euro
10.262                      7,60 euro
142.340                          5 euro
69.491                             3 euro

Winnende nummers
4-7-13-27-28-29

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6 juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geen winnaars
Geen winnaars
2                                   2.000,00
42                                    200,00
381                                    20,00
4.335                                   5,00
43.380                                2,00
18.786                                 1,50

Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

Maagd

30

8-4-9-7-0-8

JACKPOT 07/02: ± 1.000.000 euro

JOKER +
Trekking van zondag 4 februari

WINNAARS

JACKPOT
6 juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geen winnaars
Geen winnaars
Geen winnaars
Geen winnaars
12                                       20,00
101                                        5,00
1.149                                    2,00
486                                       1,50

Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

Kreeft

3-1-7-8-8-4

JACKPOT 05/02: ± 400.000 euro

KENO
Trekking van zaterdag 3 februari

Winnende nummers
6 - 8 - 11 - 14 - 15 - 16 - 24 - 25 -
27 - 34 - 35 - 38 - 42 - 48 -
52 - 58 - 61 - 65 - 67 - 69

PICK-3
Winnende nummers
7-4-0 (Onder voorbehoud)

Nederlandse veteranen
testen MDMA tegen
oorlogstrauma’s
Nederlandse oorlogsveteranen gaan
meedoen aan een internationaal onder-
zoek waarbij MDMA, het werkzame
 ingrediënt van de drug xtc, gebruikt
wordt als medicijn tegen posttrauma -
tische stress. De Nederlandse medische
autoriteiten moeten wel nog groen licht
geven. De therapie met zuivere MDMA
zal zo’n 12 weken duren en in een
 beveiligde omgeving plaatsvinden. Enkel
veteranen bij wie eerdere behandelingen
niet aansloegen, komen in aanmerking.
MDMA zou ervoor zorgen dat veteranen
zonder angstgevoelens of paniek -
aanvallen kunnen terugblikken op wat
hen overkomen is, waarna het verwer-
kingsproces kan worden opgestart. (KSN)
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Hoofdkwartier
Democratische Partij

MACERATAMACERATA

Rome

ITALIË

Macerata
Schutter gearresteerd

«Italië heeft nooit
afgerekend met zijn 

FASCISTISCH
VERLEDEN»

Traini opende tijdens zijn dolle rit door de stad negen keer 
het vuur. Hij schoot op zwarte voorbijgangers en op het

hoofdkwartier van de Democratische Partij. 

Zeven Afrikaanse voorbij-
gangers zijn zaterdag in
het Italiaanse Macerata
neergeschoten vanuit een
rijdende wagen. De dader
bracht na zijn raid de
 fascistische groet. Zijn
motief: wraak voor de
moord op een Italiaans
meisje door Nigeriaanse
mannen. «Italië heeft nooit
afgerekend met zijn
 extreemrechts verleden.
En dus neigen steeds meer
jongeren naar fascisme»,
zegt een Italiëkenner.

• KEN STANDAERT •

hun hand er niet voor omdraaien om te
 laten vallen dat het leven onder Mussolini
toch ordelijker verliep. Dan creëer je een
zekere tolerantie voor nostalgische fascis-
tische gevoelens.» Het Italiaans parlement
behandelt al enige tijd een wetsontwerp
om bepaalde fascistische symbolen te
 verbieden. «Zoals die groet, die nu nog
 toegestaan is», weet Vreede. «Maar de
vraag is of het voorstel goedgekeurd raakt.
Het getreuzel is een teken aan de wand hoe
een deel van Italië terugblikt op die
 periode in zijn geschiedenis.»

voorlopig niet in een politieke beweging,
want daarvoor is het allemaal nog te
 gefragmenteerd. Maar dat die kleine
groepjes terrein winnen, toont aan dat
 Italië nooit fatsoenlijk afgerekend heeft
met zijn fascistisch verleden. Duitsland
heeft aan introspectie gedaan, is tot
schuldbesef gekomen en geeft die bood-
schap door aan zijn jongeren. Hier in Italië
is alles diep weggestopt en wordt het
 onderwerp op school enkel in de laatste
 jaren voorzichtig behandeld. Ook zijn er
prominente politici zoals Berlusconi die

in maart. «Wie het met Salvini en co al eens
was, zal het eens blijven», vertelt ze vanuit
Rome. «En wie gematigder is, zal plots niet
voor zulke protestpartijen kiezen.»

Nostalgie
Toch blijkt het sluimerende fascisme
 opnieuw ingang te vinden bij jongeren.
«Dit is duidelijk de daad van een
 dolgedraaide gek, maar het valt op dat er
de laatste jaren steeds meer jongeren -
bewegingen opduiken die het fascistische
gedachtegoed genegen zijn. Dat uit zich

«Ik was op weg naar de fitness toen ik voor
de zoveelste keer het trieste verhaal van
Pamela op de radio hoorde», verklaarde
dader Luca Traini (28) zaterdagavond aan
de Italiaanse politie. «Ik ben teruggekeerd
naar huis, nam mijn wapen uit de kluis en
ben vertrokken.» Met zijn Alfa Romeo
doorkruiste hij zaterdag tussen 11 uur en
12.45 uur de straten van Macerata. Telkens
hij zwarte jongeren zag, opende hij het
vuur. Negen keer sloeg Traini toe. Zes
 Afrikaanse mannen en één vrouw raakten
gewond. Uiteindelijk hield hij halt aan de
Piazza Vittoria, beklom er gehuld in de
 Italiaanse vlag een oorlogsmonument en
deed er de gekende fascistische groet met
gestrekte rechterarm. Kort daarna werd hij
ingerekend. Op de passagierszetel lag zijn
wapen. Bij zijn moeder thuis — waar Traini

woonde — vond de politie een kopie van
Hitlers ‘Mein Kampf’, andere fascistische
lectuur en een vlag met een Keltisch kruis,
een extreemrechts symbool.

Kieslijst
«Het lijkt er sterk op dat Traini wraak wilde
nemen voor de moord op Pamela
 Mastropietro», klinkt het bij het gerecht.
De 18-jarige Italiaanse werd vorige week
gedood door Nigeriaanse mannen.
 Volgens lokale media werd het lichaam
van de tiener in stukken gehakt en in
 enkele reiskoffers gestopt. Eén van de
 verdachten zit in de gevangenis. Traini
stond recent nog op de kieslijst van Lega
Nord, een rechtse separatistische partij die
fel inhakt op het Italiaanse migratiebeleid.
Partijleider Matteo Salvini veroordeelde
het geweld, maar legt de schuld bij «de
 regeringspartijen die Italië laten over -
stromen door vreemdelingen».
Volgens Italiëkenner en NOS-correspon-
dente Andrea Vreede zal de racistische
schietpartij weinig effect hebben op het
stemgedrag bij de Italiaanse verkiezingen

Duitsland is tot schuldbesef 
gekomen en geeft 
die boodschap door 
aan zijn jongeren. 
Hier in Italië hebben ze alles
diep weggestopt

ITALIËKENNER ANDREA VREEDE

DOLGEDRAAIDE EXTREMIST SCHIET 
ZEVEN AFRIKANEN NEER IN MACERATA

Dader Luca Traini (28) werd opgepakt nadat hij, met een Italiaanse
vlag om, de fascistische groet bracht bij een oorlogsmonument.
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Vier jaar na Pinksterstorm kreeg helft
slachtoffers nog geen vergoeding

Iets minder dan de helft van de 
Oost-Vlamingen die na de hagelstormen
van Pinksteren 2014 een vergoeding
vroegen van het Rampenfonds, hebben
nog niets gekregen. Personeelstekort,
klinkt het bij het fonds, dat verwacht pas
in 2019 rond te zijn.

Hagelbollen met een diameter tot vijf
centimeter richtten op 7, 8 en 9 juni 2014
een ravage aan in enkele delen van het
land. Wie schade opliep die niet door een
verzekering gedekt werd, kon — zodra de
hagelstorm als natuurramp erkend werd
— een dossier indienen bij het Rampen-
fonds. «Er zijn meer dossiers ingediend

in Oost-Vlaanderen dan in de rest van
Vlaanderen samen», duidt arrondisse-
mentscommissaris Didier De Tollenaere. 

Weinig sollicitanten
Van de meer dan 6.000 schadedossiers is
nog maar iets meer dan de helft volledig
afgerond. «Het duurt lang, maar daar zijn
verschillende redenen voor. Het KB dat
de storm als natuurramp erkende, werd
pas in juni 2015 gepubliceerd. Het is ook
moeilijk om voldoende personeel te
 vinden. Er werken nu vijf mensen op de
dienst, maar het zouden er eigenlijk
 dubbel zo veel moeten zijn. Er zijn weinig
sollicitanten voor de vacatures.»

En zelfs wanneer een dossier behandeld
wordt, loopt het nog vertraging op. Het
slachtoffer moet de schade kunnen
 bewijzen met foto’s en een bestek van
een garagist, als het over schade aan een
wagen gaat. En dan moet een expert ter
plaatse nog vaststellingen doen.
 «Sommigen gaan bovendien niet
 akkoord met de vergoeding, en dat zorgt
voor nog meer werk.» De slachtoffers
 zullen dus nog even moeten wachten.
«Met het huidige personeelsbestand
denk ik dat we in de loop van het jaar
2019 klaar zijn. Als de vacatures ingevuld
raken en alles goed verloopt, kan dat eind
dit jaar.» (WSG/ BHL)

LOTTO
Trekking van zaterdag 3 februari

Hulpverleners dienen een
gewonde man de eerste
zorgen toe. Foto’s Reuters

TURNHOUT
Vijf agenten
ontruimen ‘t Contrast
om klokslag 1 uur
Café Contrast op de Grote Markt
moest dit weekend voor het eerst
vroeger de deuren sluiten. Vijf
agenten ontruimden klokslag 1 uur
het café. «Terwijl andere cafés hun
voeten mochten vegen aan het slui-
tingsuur», klinkt het in Contrast.
Vier weekends lang moet café ‘t
Contrast om 1 uur de deuren slui-
ten. Een beslissing van de burge-
meester om overlast terug te drin-
gen. Het team van café ‘t Contrast
is teleurgesteld dat er met twee
maten en gewichten wordt ge-
werkt. «De vorige weekends werd
het sluitingsuur van alle cafés ge-
controleerd. Maar dit weekend kre-
gen alleen wij nog controle», klinkt
het in ‘t Contrast. «Om 1 uur kwa-
men vijf agenten binnen om te zien
of iedereen weg was. Maar er wa-
ren cafés waar om 6 uur, één uur na
hun sluitingsuur, nog volk was.
Daar werd niet gecontroleerd. Dat
is niet consequent. Bovendien zijn
er dit weekend evengoed proble-
men geweest, ondanks onze slui-
ting om 1 uur.» (JVN)

LAAKDAL
Twee bestuurders
lichtgewond
Op het kruispunt van Hezemeer en
Nieuwe Baan in Laakdal zijn gister-
ochtend even voor 9 uur twee
auto’s op elkaar gebotst. De twee
bestuurders liepen lichte verwon-
dingen op. (JVN)

BAARLE-HERTOG
Werkgerief 
uit schuur gestolen
Inbrekers zijn langs geweest aan
de Chaamseweg in Baarle-Her-
tog. Ze drongen een schuur binnen
om professioneel werkmateriaal
te stelen. De inbraak werd zater-
dag ontdekt. (JVN)

HOOGSTRATEN
Uitreiking
Cultuurprijs
De stad Hoogstraten reikt op 9 fe-
bruari weer de jaarlijkse Cultuur-
prijs uit. Twee verenigingen, activi-
teiten, personen of evenementen
krijgen een eervolle vermelding. Er
is dit jaar ook weer een publieks-
prijs: de Gouden Cactus. Het aan-
wezige publiek heeft dan de laatste
stem. De kandidaten voor de Cul-
tuurprijs draagt de Cultuurraad
voor.De uitreiking van de prijzen
vindt plaats in de Rabboenizaal van
de  Spijkerscholen. (VTT)
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Kempen

’Dieter’ uit Thuis veilt kunst voor ALS LigaBALEN

In Vrijetijdscentrum De Kruierie
heeft de Kunstkring Balen
(KuBa) zaterdagavond 23 wer-
ken van haar leden geveild. De
opbrengst gaat naar de ALS Liga.
De veiling werd in goede banen
geleid door Raf Jansen, de Bale-
naar die bekend werd als Dieter
in de Eén-soap Thuis.

Raf Jansen leidde de veiling op
een ludieke manier en joeg zo
de biedingen de hoogte in. De
kunstwerken, gaande van
prachtige schilderijen tot een
fraaie muziekdoos of een zoge-
noemd pyrografisch werk,
kunst gemaakt door het
schroeien van hout.
«Onze leden gingen direct ak-
koord om werken af te staan
voor het goede doel. Wij moch-
ten professor Ludo Van Den
Bosch van de KU Leuven, een ex-

pert op het vlak van ALS, ver-
welkomen. Hij gaf de aanwezi-
gen een korte uiteenzetting
over wat ALS precies is en lichtte
de werking van het onderzoeks-
fonds A cure for ALS toe», zegt
Willy Wagemans, KuBa-voor-
zitter.
De veiling bracht 1.600 euro op.
«Ook het Vrijetijdscentrum gaat
nog een aantal werken aanko-
pen», vertelt Wagemans. «De
voorbije twee weken exposeer-
den we de werken in De Kruierie
en de opbrengst van de con-
sumpties gaat naar hetzelfde
goede doel. In totaal zullen we
2.000 euro overmaken aan de
ALS-Liga.» Willy Wagemans
ontwierp zelf een trofee die hij
schenkt aan de ALS Liga. Die zal
gaan naar de persoon of instan-
tie die een remedie vindt om
ALS te bestrijden. (EJM)

V.l.n.r. : KuBa-voorzitter Willy Wagemans, Raf Jansen (Dieter 
uit Thuis) en Professor Ludo Van Den Bosch (KU Leuven). 

Foto Vanderveken

SUPPORTERS VIEREN WK-TITELS VELDRIJDERS WOUT EN SANNE 

LILLE

De supporters juichen Wout van Aert toe in parochiezaal Sint-Pieter. Foto Peter Vanderveken

«Welkom in het Aerts paradijs»

Met Wout van Aert en
Sanne Cant heeft Lille
opnieuw (!) twee we-
reldkampioenen in het
veldrijden voortge-
bracht. De supporters
vierden dat gisteren in
het parochiecentrum
Sint-Pieter. «Wij wonen
al drie jaar in het Aerts
paradijs», klinkt het bij
Wouts supporters.

JEF VAN NOOTEN

«We zijn kampioen in het vieren van
kampioenen», titelden we na het we-
reldkampioenschap vorig jaar. En ook
afgelopen weekend mocht er weer
twee keer gevierd worden in Lille. Za-
terdag voor Sanne Cant, één dag later
voor Wout van Aert. Allebei brachten
ze opnieuw een gouden plak mee naar
de Kempen.
Dat vooraf weinig supporters geloof-
den in een gouden medaille voor Wout
van Aert, maakte de euforie des te gro-
ter. «Zeker in combinatie met de de-
monstratie die Wout heeft gegeven. Hij
was vijf niveaus te sterk voor de andere
veldrijders», klonk het bij enkele sup-
porters. «Bijna een uur lang hebben we
kunnen genieten van zijn superioriteit.
Dit is het derde jaar op rij dat we in het
Aerts paradijs wonen, hier in Lille. Ook
dankzij Sanne Cant, natuurlijk.»

Zwaar feestje
Enkele tientallen supporters volgden

Heel wat inwoners van Lille trekken
vandaag wellicht met een houten kop
naar het werk. Anderen hebben hun
voorzorgen genomen en hebben een
dag vakantie gepland. «Ik heb vorige
week op het werk een dag vrijaf onder
voorbehoud gevraagd», vertelt Eric.
«Na de wedstrijd heb ik een bericht
naar mijn werkgever gestuurd met de
boodschap dat ik morgen (vandaag,

red) niet aanwezig zal zijn. Hij heeft al
laten weten dat ik er van moet genie-
ten.»
De trouwste supporters van Wout van
Aert reden met een supportersbus
naar Valkenburg om Wout ter plaatse
wereldkampioen te zien worden. «We
hebben hem naar de overwinning ge-
schreeuwd. Dat is wellicht wel aan
mijn stem te horen», lacht Martine Lae-
nen. «We hebben ons de trip op geen
enkel moment beklaagd. De suppor-
ters die met de bus meegingen, hebben
er ook geen seconde aan getwijfeld dat
Wout kans maakte om te winnen. Hij
heeft dit seizoen soms zijn meerdere
moeten erkennen in Mathieu van der
Poel, maar deze gouden medaille
maakt alles goed.»

Burgemeester Paul Diels, Wout van
Aert en Jef Van den Broeck, voorzit-
ter van De Moedige Supporters, op
het podium in zaal Sint-Pieter. VDV 

Vlnr: Patricia, Monique, Eric, Marc, Flats en Geert 
klinken op de wereldkampioenen. Foto Peter  Vanderveken

Vooraf zouden we ons geld
op Mathieu van der Poel
hebben verwed

STEVEN GOVERS

De politie van de zone Balen-Des-
sel-Mol houdt de komende dagen
controles in de gemeente Dessel.
Zo wordt het zwaar vervoer mor-
gen  (dinsdag 6 februari) gecon-
troleerd en volgen er snelheids-
controles op donderdag 8 februa-

ri. Dan pas je best goed op je snel-
heid in onder meer de Broek-
straat. 
Naast deze aangekondigde kun-
nen er uiteraard ook nog onaan-
gekondigde controles plaatsvin-
den. (BHR)

DESSEL Politie houdt extra controles

de wedstrijd op groot scherm in het
parochiecentrum. Onder hen ook
Steven Govers. «Ik had gehoopt op een
spannende wedstrijd, maar het was
vrij snel beslist. Gelukkig was het in
het voordeel van Wout. We hadden
vooraf zeker op deze overwinning ge-
hoopt, maar op basis van het seizoen
hadden we dit niet verwacht. Als we
geld zouden ingezet hebben, hadden
we dat op Mathieu van der Poel ge-
daan», vertelde Steven Govers na af-
loop van de wedstrijd. «Na het Belgisch
kampioenschap is er niet heel hard ge-
vierd. Omdat die titel vooraf eigenlijk
al een zekerheid was. Maar deze gou-
den medaille is onverwacht, dus ik
vermoed dat het nog een zwaar feestje
zal worden vannacht (afgelopen
nacht, red.).»

Mooier dan 2017
Ook supporters die de wedstrijd thuis
op televisie hadden gevolgd, zakten na
de overwinning van Wout van Aert
naar het parochiecentrum af om mee
te vieren. «We denken dat niemand dit
vooraf verwacht had. Als er vooraf
honderd weddenschappen waren af-
gesloten, zouden zelfs in Lille honderd
mensen hun geld kwijt zijn geweest.
Maar tot ieders verbazing was Wout
van Aert ontzettend sterk vandaag.
Dat maakt dit kampioenenfeest des te
mooier», vertellen Patricia, Monique,
Eric, Marc, Flats en Geert. «Deze over-
winning is ook veel mooier dan die
van vorig jaar. Toen was de zege toch
vooral te danken aan de materiaal-
pech van Mathieu. Maar dit jaar was
Wout gewoon de beste.»


