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MAASMECHELEN

Parkwachters Op de Berg krijgen bedankje
Recyclagepark Op de Berg langs de Weg naar As sloot op 1 juli de poorten. Als één van
de oudste parken in Limburg voldoet het niet langer, hoewel er vorig jaar 5,5miljoen kg
afval werd aangeleverd. Bovendien ligt het op een industrieterrein dat op termijn deel
wordt van het Nationaal Park. Vrijdag bedankten burgemeester Terwingen en schepen
Mieke Ramaekers van Leefmilieu de parkwachtersmet een kleine attentie. (lcm) Foto: lcm

SINTTRUIDEN

Simon Mignolet wordt sportambassadeur
Het stadsbestuur stelde Simon Mignolet aan als sportambassadeur van Sint
Truiden. De exSTVV’er was na de ondertekening van zijn transfer naar Liver
pool op bezoek bij familie in zijn geboortestad. ‘Hij wordt ambassadeur van alle
140 sportclubs en een voorbeeld voor alle jonge sporters in de stad’, aldus sport
schepen Carl Nijssens (CD&V). (els) Foto: els

MAASMECHELEN

Panoramapoort
verwelkomt
eerste bezoekers
Zondag opende het Regionaal
Landschap Kempen en Maas
land de panoramapoort, de
hoofdpoort van het Nationaal
Park Hoge Kempen, aan de
schachtbokken in Eisden. En
kele honderden belangstellen
den lieten zich door een gids
begeleiden naar de terriltop
voor een spectaculair panora
ma over de vroegere grindme
ren en het erachter liggende
nationaal park. (lcm) Foto: lcm

Surf naar www.nieuwsblad.be/foto
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KOERSEL

Hobbyclub Koersel viert gouden jubileum
Hobbyclub Koersel vierde het voorbije weekend het vijftigjarig bestaan met een
ruildag in feestzaal Cor. De club ontstond in ‘63 en telt momenteel 79 leden. Elke
eerste zondagvoormiddag van de maand ruilen zij allerhande dingen in de VIP
kantine van KVK Beringen: postzegels, sigarenbanden, (euro)munten, etc. (pbvm)
Foto: pbvm

EEKLO/KURINGEN

JRK Kuringen bij beste Vlaamse kampkoks
Kookmama Ellen Daniëls van Jeugd Rode Kruis Kuringen is één van de zeven fi
nalisten van de Vlaamse wedstrijd voor de beste kampkoks van 2013. Met haar
Planet Brocolli Bread scoorde ze zowel bij de gewone als de veggiegerechten en
zowel bij de professionele als de kinderjury. De finale vond plaats in de kookklas
sen van het College OLV ten Doorn in Eeklo. (emv) Foto: emv
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SINTTRUIDEN OCMW
SintTruiden gaat voortaan elk
jaar een benefiet organiseren in
de historische kapel aan de Cle
ment Cartuyvelsstraat. Voorma
lige helden van de draaitafels
verlenen donderdag gratis hun
medewerking om de benefiet ten
voordele van de ALSLiga tot een
goed einde te brengen.

Alle politieke fracties

‘We starten dit jaar met een af
terworkparty om fondsen voor
het onderzoek naar de spierziek
te te werven. Uniek is dat alle
politieke fracties in de OCMW
raad achter ons voornemen
staan. De kapel is een prachtige
locatie enmet de hulp van de
raadsleden, vrijwilligers, spon
sors en de dj's hopenwe dat het
een voltreffer wordt’, zegt Pascy
Monette (Open VLD), voorzitter
van OCMW. ‘Wewaren allemaal
bijzonder geraakt door het ver

haal van stadsgenoot Tim Put
zeys die aan de dodelijke ziekte
lijdt. Ik hoop dan ook dat ieder
een donderdag afzakt naar de ka
pel.’
Discobar Lassy en onder andere
dj's Annick, Benny Pikkel, Ste
venMouseau en Clinton draaien
de platen aan elkaar. ‘Het zijn
stuk voor stukmensen die ge
kend zijn uit het lokale uitgaans
leven. Het feit dat ze dit volledig
gratis doen, is een teken dat ie
dereen achter deze benefiet
staat’, klinkt het bij demedewer
kers, die donderdag ook nog
eerst het sociaal huis officieel in
gebruik nemen.

Tim Putzeys

De 36jarige Tim Putzeys uit
SintTruiden lijdt aan de dodelij

ke spierziekte ALS en is, samen
met zijn echtgenote Rosita (32)
en dochtertjeMyrthe (9), te zien
in een spotje op Eén en op gigan
tische affiches langs de Vlaamse
wegen. De campagnemoet fond
sen werven voor het onderzoek
naar de ziekte Amyotrofe Late
raal Sclerose (ALS). Inmensen
taal: een spierziekte die zowat
elke lichaamsdeel uiteindelijk
lam legt en vervolgens leidt tot
een overlijden van de patiënt.
‘We zijn bijzonder opgetogen
met dit initiatief’, zegt Rosita.
‘Door de campagne hopenwe
iets te kunnen betekenen voor
andere en toekomstige patiën
ten. Hopelijk komt er een door
braak in de onderzoeken.’ De be
nefietavond start om 19 uur en
de inkom bedraagt 5 euromet
een gratis glas cava.

In de historische kapel
vanOCMWaan de
Clement Cartuyvels
straat in SintTruiden is
er donderdag een after
workparty. De
opbrengst gaat naar het
onderzoek naar de dode
lijke spierziekte ALS.
Het verhaal van stads
genoot TimPutzeys, die
momenteel in een spotje
van deALSLiga te zien
is, raakt een gevoelige
snaar.

RAF VANMECHELEN

Spotje rond Truienaar Tim Putzeys
en familie raakt gevoelige snaar

Tim, Myrthe en Rosita zijn
opgetogen met het initiatief
van het OCMW. Foto: vrs

OCMWorganiseert
benefiet voorALS

SAVE staat voor Samen Ac
tief voor Veilig verkeer. Het
charter is een initiatief van
de Ouders van Verongelukte
Kinderen (OVK) en is vooral
bekend van de SAVEver
keersborden na een dodelijk
ongeval met een kind.

Grootste prioriteit

Met de ondertekening wil
het gemeentebestuur een sig
naal geven dat het zich actief
wil inzetten voor meer ver
keersveiligheid. Tessenderlo
is de 21ste gemeente die het
charter ondertekent. De ge
meente krijgt een jaar lang
begeleiding van OVK om een
actieplan rond verkeersvei
ligheid uit te werken. In het
actieplan worden de acties
omschreven die de gemeente
wil realiseren in het SAVE
jaar en die aansluiten bij de
zeven SAVEdoelstellingen.
Binnen een jaar wordt bij
goed gevolg het definitieve
charter ondertekend.

Burgemeester Fons Ver
wimp (SP.A) stelde dat zijn
gemeente al heel wat doet
voor verkeersveiligheid met
een verkeerspark, mobili
teitsprijzen, octopuspalen
aan de schoolpoorten, het
uitdelen van fietshelmen en
fluovestjes aan de scholen, ...
Toch moet er blijvend ge
sleuteld worden aan de ver
keersinfrastructuur met de
aanleg van veilige fietspaden
en een goede belijning. Zone
chef van de politie Bertie Ha
maekers zei dat uit de vier
jaarlijkse bevraging bij de be
volking telkens blijkt dat
verkeer prioriteit nummer
één is. Vorig jaar vielen er in
Tessenderlo 67 gewonden en
een dode bij verkeersonge
vallen. De enige flitspaal die
Tessenderlo rijk is – op de
Sparrenweg – registreerde in
dat jaar 580 hardrijders en
75 roodrijders. Vijftig jonge
ren kregen een jongerenpv.
De politiezone zet continu
een verkeersconsulent in
voor verkeerseducatie in het
verkeerspark en in de scho
len. (pbvm)

Tessenderloondertekent
SAVEcharter voor veilig verkeer

De Ouders van Verongelukte Kinderen en het gemeentebestuur
gaan samen actief voor veilig verkeer. Foto: pbvm

TESSENDERLO Het ge
meentebestuur van Tessen
derlo heeft het SAVEchar
ter voor Steden en Ge
meenten ondertekend.

INFO
www.ovk.be en save.ovk.be

‘Nieuw is dat niet’, zegt korps
chef ad interim Johan Gielen.
‘In het verleden hebben we al
ludieke acties met acteurs op
de zaterdagmarkt gedaan. Maar
nu doen we beroep op de lokale
toneelverenigingen.’
Vooral in de drukke Luiker
straat en op de wekelijkse
markt slaan de dieven toe. Er
waren dit jaar al 65 slachtof
fers en de koopjesperiode en de
eindejaarsfeesten zijn nog niet
achter de rug. ‘De gemeen
schapswachten doen wekelijks
toezicht op de zaterdagmarkt.

Ze wijzen mensen op open
staande handtassen. Spandoe
ken aan de toegangswegen
trekken de aandacht van de
marktbezoekers, zodat ze op
lettend zijn.’
‘Uit de cijfers leiden we ook af

dat de meeste diefstallen ge
beuren op donderdag, vrijdag
of zaterdag en in vakantieperi
odes. De gemeenschapswach
ten deelden alvast boodschap
penlijstjes met tips uit’, zegt
Gielen. (vrs)

Toneelverenigingen ingezet tegen dieven

Lokaal toneeltalent moet marktbezoe
kers wijzen op gauwdieven . Foto: vrs

SINTTRUIDEN Het aantal
gauwdiefstallen is vorig
jaar toegenomen tot 177. In
2011 waren er dat nog 137.
De politie wil iedereen nu
nog waakzamer maken met
spandoeken, extra initia
tieven en zelfs toneelstuk
jes.

‘Limburg kan enkel een fiets
paradijs blijven als we de hoge
kwaliteit van ons fietsroutenet
werk kunnen behouden’, zegt
Igor Philtjens (Open VLD), ge
deputeerde van Toerisme. ‘Het
wegwerken van onveilige situa
ties is daarom een prioriteit. De
zeventien houten bruggen zijn
gevaarlijk glad bij regenweer,
met valpartijen tot gevolg. Het
provinciebestuur trekt daarom
480.000 euro uit om er een anti
sliplaag op aan te brengen. Sa

menmet de inbreng van de ge
meenten komt dit neer op een
investering van 1,5 miljoen euro.
Daarnaast zal ook de veiligheid
op de kruispunten van het fiets
routenetwerkmet gewestwegen
verder verbeterd worden.’
Alle gemeenten worden opge
roepen ommelding te maken
van onveilige oversteekplaatsen.
Samenmet het AgentschapWe
gen en Verkeer wordt bekeken
welke aanpassingen er moeten
gebeuren. Verder zijn er elke
dag vijf onderhoudsploegen op
pad om het fietsroutenetwerk te
onderhouden.
‘Al deze investeringen zijn
noodzakelijk om het fietsroute
netwerk attractief te houden
voor de tweemiljoen fietsers die
jaarlijks gebruikmaken van de
ze belangrijke toeristische troef
voor Limburg’, klinkt het. (kvh)

Fietsroutenetwerk krijgt
veiligere houten bruggen
HASSELT Alle Limburgse
houten fietsersbruggen op
het fietsroutenetwerk krij
gen een antisliplaag. De pro
vincie en de gemeenten zul
len dit jaar zo’n 1,5 miljoen
euro investeren in de veilig
heid van het 2.000 kilome
ter lange netwerk.


