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EN_20081204144311168

Inlichtingen: op het kantoor van Notaris Ernst van Soest te
Hasselt, Koningin Astridlaan 59, tel 011/26.05.62

De toewijzing tengevolge van een hoger bod wordt gehouden
door dezelfde Notaris en op dezelfde wijze als de eerste
toewijzing.  Deze toewijzing, die voor eenieder openstaat,
is definitief.
De Notaris kan het bod weigeren van personen die hij niet
kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet
bewezen lijkt.
Hij kan in alle gevallen van de opbieder een borg eisen.
Weigert de Notaris het hoger bod,

HEUSDEN-ZOLDER

EN 20081208144034114

Inlichtingen: Notaris Frank De Wilde, Steenweg 214, 3890
Gingelom - Tel.: 011/88.88.80

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn, in het
bezit van hun trouwboekje.
Vennootschappen dienen geldig vertegenwoordigd te zijn,
in het bezit van de statuten.

Riante Meergezinswoning,  sectie A, afd 1ste, nr 1090G2
1099 L 1090P2, KI 1611. 45a 42ca, 3 slaapkamers., prijs
behaald op de eerste zitdag: 10.000 euro
Stedenbouw: afgeleverde bouwvergunningen: bouwen van
een woning (bvg :69/2)  de dato 25/02/1969; verbouwen
van een bestaande woning tot hoofdverblijf en appartement
met 3 woongelegenheden en 1 handelszaak de dato
26/07/1993;
Bestemming: woongebied en woonvernieuwingsgebied
Dagvaardingen: geen
Voorkooprecht: geen
Verkavelingsvoorwaarden: geen

Op dinsdag 16 december 2008 om 15:00 zal Notaris Frank
De Wilde in taverne HET GEZELLEHUIS, Guido Gezellelaan
25 te Heusden verkopen :

Brugstraat 95, Heusden-Zolder
RIANTE MEERGEZINSWONING
TWEEDE ZITDAG

HOUTHALEN-HELCHTEREN

EN 20081205091130172

Inlichtingen: Kantoor notaris Filip Junius, Berkenlaan 1,
Hasselt. 011/24.27.57

Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig te zijn, identiteits-
kaart en trouwboekje dienen overgelegd te worden.

Een woonhuis staande en gelegen aan de Winningstraat 14,
kadastraal bekend sectie D nr 287/E/3, 8a 8ca - open
bebouwing - KI 1.244
Indeling :
hal - wc - 4 slaapkamers - badkamer - ruime living met ver-
anda - keuken met eethoek - volledig onderkelderd (garage
voor 2 wagens - douche - wc - diverse kelders en bergruim-
ten
Verwarming op stookolie
TOEGEWEZEN VOOR 140.000 EURO
Onmiddellijk beschikbaar na betaling van prijs en kosten
De bestemming volgens het gewestplan Hasselt-Genk dd.
3 april 1979 is woongebied
Bezoek : zaterdag 13 december van 11u tot 12u, woensdag
17 december van 17u tot 18u en na afspraak met het
kantoor van notaris Junius

Notaris Filip Junius te Hasselt heeft op  4 december  2008 
het volgende onroerende goed definitief toegewezen onder
de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een
hoger bod :
Houthalen-Helchteren : vierde afdeling (Helchteren)

Winningstraat 14, Houthalen-Helchteren
WOONHUIS
RECHT VAN HOGER BOD

KINROOI

Een op te knappen huis met tuin, ter plaatse "Drietak 95A
en 95B", gekad. sectie C nrs 403/S en 403/T, groot
10a31ca - KI € 842
Indeling :
   / gelijkvloers : o.a. grote ruimte (voorheen winkelruimte),
badk, keuken, leefruimte;
   / eerste verd : o.a. 4 slpk, badk
   / volledig onderkelderd met garage.
Recht van voorkoop cfr Vlaamse Wooncode (leegstand) -
geen recht van voorkoop cfr art 63 Ruimtelijke Ordening
2° Gemeente Kinrooi, 4de afd - Ophoven
Een huis met grote tuin, ter plaatse "Venlosesteenweg 56",
gekad. sectie A nrs 768S2 en 768T2, groot 38a03ca - KI
€ 651
Indeling :

Notaris Philip Goossens, met standplaats te Opglabbeek,
zal op woensdag 17 december 2008 om 15.00 uur, in café
't Orgelhuys, gelegen te Kinrooi, Geistingen 28, overgaan
tot de openbare tekoopstelling van volgende onroerende
goederen.
1° Gemeente Kinrooi, 3de afd - Kessenich

Drietak 95/A en 95/B + Venlosesteenweg 56,
Kinrooi

HUIZEN MET BIJH. GROND
OPENBARE VERKOOP

EN_20081203173118375

Inlichtingen: Alle bijkomende inlichtingen kunnen bekomen
worden in het kantoor van notaris Philip Goossens te Op-
glabbeek, Weg naar Zwartberg 24. Tel 089/85 72 77 - Fax
089/85 75 76 of via e-mail dirkv@notarisgoossensph.be

Gehuwde kopers die voor gemeenschappelijke rekening
kopen, dienen beiden aanwezig te zijn en in het bezit van
hun huwelijksboekje en hun event. huwelijkscontract.
Kopers die voor rekening van een vennootschap kopen
dienen behoorlijk gemachtigd te zijn en in het bezit te zijn
van de statuten van de vennootschap en van een verrecht-
vaardiging van hun benoeming.

   / gelijkvloers : o.a. hal, leefruimte, keuken, div. kamers,
badk, werkplaats;
   / eerste verd : 4 slpk
Geen recht van voorkoop cfr art 63 Ruimtelijke Ordening
Stedenbouwkundige vergunning.
goed 1 : verg. afgeleverd op 27.12.1969
goed 2 : niet gekend
Bestemming volgens gewestplan Limburgs Maasland
01.09.1980
goed 1 : woongebied met landelijk karakter + agrarisch
gebied
goed 2 : woongebied met landelijk karakter
Dagvaardingen - verkavelingsvw : geen
Bezichtiging : na tel. afspraak met kantoor notaris Ph
Goossens (tel 089/51 82 87)
Recht van hoger bod overeenkomstig de wet.

MAASEIK

EN_20081204142133723

Inlichtingen: Voor verdere inlichtingen, inzage in de verkoops-
voorwaarden, basisakte, verslagen algemene vergadering,
stedenbouwkundig uittreksel ea kan men zich wenden tot
het kantoor van notaris Anita Indekeu te Neeroeteren (Maa-
seik), Maaseikerlaan 30. Tel. 089/860.160 Fax.
089/860161.

STAD MAASEIK 1°Afdeling, voorheen Maaseik
In een woon- en winkelcomplex genaamd "Kloosterbemp-
den", sectie C nr 38/h groot 02ha13a84ca:
Het appartement in blok B genummerd B.1.6. gelegen
Kloosterbempden 18/16 volgens kadaster "D.AP.GEB.A1/
B.1.6/" en omvattende:
- in privatieve en uitsluitende eigendom: op de 1° verdieping
: hall, toilet, woon- en eetkamer met open designkeuken,
nachthal, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche,
bergruimte en 2 terassen met een oppervlakte van 33 m2
en 22 m2;
- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
54/10.000 vd algemene gemeenschappelijke gedeelten
van het complex en 84/1.000 van de bijzondere gemeen-
schappelijke gedeelten van blok B.
Mits de prijs van 130.000 Euro
Verkoopsvoorwaarden
- vrij en onbelast
- niet verhuurd
- ingenottreding onmiddelijk mits betaling van koopprijs en
kosten.
Stedenbouwkundige vermeldingen
- 23 stedenbouwkundige vergunningen bekend
- bestemming: woongebied
- geen dagvaardigingen
- geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
- geen verkavelingsvoorwaarden
Kadastraal inkomen: 872 Euro
Bezichtiging: woensdag 15.00-17.00 uur en zaterdag
10.00-12.00 uur.
Eenieder heeft tot en met 22 december 2008 het recht een
hoger bod te doen. Het bedrag van het hoger bod bedraagt
één/tiende van de prijs, doch het moet niet hoger zijn dan
6.200 Euro.

Blijkens proces-verbaal opgesteld door Notaris ANITA INDE-
KEU te Neeroeteren (Maaseik) op 5 december 2008 werd
het hierna vermelde onroerend goed definitief toegewezen
onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van een
hoger bod

Kloosterbempden 18/16 te  Maaseik

MOOI GELEGEN
APPARTEMENT

RECHT VAN HOGER BOD

RIEMST

Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen
Visésteenweg nummer 293, gekadastreerd of het geweest,
volgens titel en kadaster sectie A, nummer 1149/K, met
een oppervlakte volgens titel en kadaster van elf are vijftien
centiare (11a 15c).

Meester Stefan D’HUYS, Notaris te Kortessem, heeft op
woensdag 3 december 2008 om 15 uur in Gasthof “DELI-
CIA”, Visésteenweg 226 te 3770 Riemst, navermeld goed
definitief toegewezen onder opschortende voorwaarde van
hoger bod :
GEMEENTE RIEMST - zesde afdeling, deelgemeente ZICHEN-
ZUSSEN-BOLDER

Visésteenweg 293, Riemst
WOONHUIS
RECHT VAN HOGER BOD

EN 20081204093536417

Inlichtingen: Notaris Stefan D’HUYS, Dorpsstraat 1 te 3720
Kortessem Tel. 011/43.29.98 – Fax. 011/43.30.98 E-Mail
: stefan@notarisdhuys.be – Surf naar www.notarisdhuys.

Indeling als volgt:
Gelijkvloers: Inkomhal, een woonkamer (zithoek en eetka-
mer), geïnstalleerde keuken, berging, kelder, garage,
Verdieping: vier slaapkamers, een badkamer met douche
en ligbad, WC en lavabo, zolder. Terras, aansluitend tuin,
gazon, vijver, bosje met zithoek.
Stedenbouw:
Gewestplan St-Truiden-Tongeren : gelegen in woongebied
met landelijk karakter, Bouwvergunning : verbouwen en
uitbreiden van een eengezinswoning dd. 02/08/2007 –
2007-095 – nr 7148b89-0029b02. Stedenbouwkundige
misdrijven : niet gekend.
Voorwaarden:
Algemene voorwaarden van de verkoop ter inzage in het
kantoor.
Mogelijkheid tot klein beschrijf (KI: € 713,00).
Bezichtigen:
 Na afspraak ten kantoor.
Toegewezen voor en mits de prijs van 190.000 € exclusief
de kosten van de verkoop onder opschortende voorwaarde
van hoger bod binnen de vijftien dagen. De termijn van het
hoger bod verstrijkt op 18 december !

SINT-TRUIDEN

EN 20081201145604248

Inlichtingen: Te bezoeken elke zaterdag van 14 tot 15 uur.
Notaris Philip Odeurs, Houtmarkt 3, Sint-Truiden, Tel.
011/682230, Fax. 011/673742, philip.odeurs@notaris.
be , WWW.N-O.BE

Op maandag 22/12/2008 om 14 uur in café "Houtmarkt"
te Sint-Truiden, Houtmarkt 26, zal Notaris Philip Odeurs o-
vergaan tot de definitieve verkoop van dit goed. Op de 1°
zitdag werd het goed voorlopig toegewezen mits de som van
75.000 € benevens de kosten.

Kampveld 50, Sint-Truiden, 7a. 79 ca.
VILLA - 75.000 €
TWEEDE ZITDAG

EN_20081128083522155

Inlichtingen: Notaris Philip Odeurs, Houtmarkt 3 te Sint-
Truiden, Tel. 011.682230, Fax. 011.673742, philip.o-
deurs@notaris.be , WWW.N-O.BE
Te bezichtigen elke zaterdag van 14 tot 15 uur.

INLICHTINGEN STEDENBOUW: Gvg; Wg; Gdv; Gvkr; Gvv.

Uit en PV van toewijs van 27/11/2008, blijkt dat voormeld
goed DEFENITIEF DOCH ONDER VOORBEHOUD VAN HOGER
BOD werd toegewezen mits de prijs van slechts 80.000 €
benevens de kosten. IEDEREEN KAN GEDURENDE 15 DA-
GEN NA DEZE ZITDAG EEN HOGER BOD UITBRENGEN

Tiensesteenweg 139, Sint-Truiden

CENTRAAL GELEGEN HUIS
MET GARAGE 80.000 €

RECHT VAN HOGER BOD

Wet op het
Huwelijksvermogenrecht
De wet bepaalt dat bij het ondertekenen van 
een notariële akte van aankoop man EN vrouw, 
beiden in persoon, dienen aanwezig te zijn, 
of bij notariële volmacht vertegenwoordigd 
worden.
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“Alsof ik m’n minnaar moet begraven”
ANTWERPEN - De Nederlands-
Antwerpse acteur Carl Ridders (50) 
is afgelopen zondag overleden. 
Hij koos voor euthanasie nadat 
zijn lichaam stilaan afsloot door 
de ziekte A.L.S. Ridders speelde 
diverse rollen, van Claude in 
‘Het Sacrament’ van Hugo Claus, 
dokter Koen Laenen in ‘Spoed’ tot 
de muis Woppy in het kinderpro-
gramma ‘Wizzy en Woppy’.

Een recent portret van Carl Ridders aan zee, genomen tijdens het draaien van de documentaire over hem van Lieve Blancquaert.
Foto Lieve BLANCQUAERT

“Anderhalf jaar geleden werd de aandoening 
bij hem vastgesteld. Zondag koos hij heel 
bewust voor zijn eigen einde”, vertelt acteur 
Michaël Pas die aan de zijde van zijn nauwe 
vriend bleef die bewuste dag. 
Amyotrofische Lateraal Sclerose (A.L.S.) 
of de Ziekte van Lou Gehrig is een aan-
doening van de motorische zenuwcellen in 
het ruggenmerg en de hersenstam, waarbij 
de hersenen het vermogen verliezen om de 
spierbewegingen te controleren. Het is een 
fatale ziekte die voorlopig zonder remedie 
blijft. “De ziekte nam hem stilaan alles af: 
zijn lichaam, zijn vrijheid, zijn mooie stem. 
Ondanks alles is hij gedurende al die tijd 
strijdvaardig gebleven.” 
Michaël Pas klopte als zeventienjarige knaap 
aan bij Ridders om zijn hulp te vragen met 
zijn toelating tot Studio Herman Teirlinck. 
“Hij was een dierbare vriend in wie twee grote 
krachten scholen: de poëtische fijnbesnaard-
heid in zijn acteren en schrijven en het levens-
genieten, passioneel en met volle overgave.”

Documentaire
“Het is alsof ik mijn minnaar moet begra-
ven”, vertelt fotografe Lieve Blancquaert die 
in maart de vraag kreeg van Michaël Pas om 
een documentaire over Ridders te maken. 
“We hebben Carl gevolgd van april tot nu 
en legden hem de grote levensvragen voor. 

LOSLIPPIG
“Ik liet onvrijwillig mijn 
borsten zien aan Damon 
Albarn van Blur”

Lily Allen in The Observer over een 
schrijfsessie waarbij de knoopjes van haar 

shirt het plots begaven
Foto HBvL

Lidl verkoopt 
kaartjes voor 
Laura Lynn

Blz. 60Foto GPD 

“Gemompel was bewuste keuze”

Ook bij de VRT kwamen enkele re-
acties binnen van kijkers die moeite 
hadden om de eerste dialogen te 
verstaan. “Dat was een bewuste 
keuze,” legt producent/regisseur 
Frank Van Passel uit. “De stervende 
George lag onder een zuurstofmas-
ker en zijn vrouw smeekte hem om 
een geheim dat hij zijn leven lang 
verborgen had alsnog prijs te geven. 
Zo’n dialoog is voor omstanders 
niet makkelijk te verstaan. Van 

onder een zuurstofmasker komt 
hooguit wat gemompel vandaan 
en ook Helena bevond zich niet 
in een situatie waarin ze zich om 
heldere articulatie bekommerde. We 
hebben dat met opzet ook zo laten 
overkomen. We hebben ervoor ge-
kozen het natuurlijke geluid gewoon 
te behouden voor het dramatisch 
effect. Dat maakte het nog net iets 
mysterieuzer. Tot frustratie van een 
aantal kijkers, zo stellen we vast. 

HASSELT - Nogal wat kijkers hebben zondag bij het begin van de eerste 
aflevering van ‘De smaak van De Keyser’ het geluidsvolume van hun tv-
toestel hoger moeten zetten. “Ik heb geen gehoorproblemen maar ik 
moest het geluid vrij hard zetten om iets van de dialogen te verstaan,” 
klaagt een lezeres.

Vorige donderdag was onze laatste draaidag.” 
Het was een intens project voor haar. “Maar 
ik ben enorm blij dat hij ons dit nog gegeven 
heeft. Ik heb ontzettend veel van hem geleerd. 
De documentaire gaat over Carl, maar ook 
over A.L.S., afscheid, euthanasie, en de dood. 

Hij heeft zoveel afscheid moeten nemen, niet 
alleen van zijn geliefden maar ook telkens 
opnieuw van iets kunnen als wandelen en 
spreken. Hoe hevig zijn verwondering ook 
was toen bleek dat de wereld bleef door-
draaien na zijn diagnose, de afgelopen tijd 

keek hij uit naar zijn dood. Hij is een rebel 
die heel mooi is gestorven.“
Blancquaert en Vlekken zijn momenteel nog 
met de montage bezig. De documentaire zal 
pas ten vroegste in maart op Canvas verschij-
nen. Evita BONNE

Het zal in de loop van de serie nog 
af en toe voorkomen.”
‘De smaak van de Keyser’ opende 

zondag voor 1.691.047 kijkers, een 
marktaandeel van 57 procent.  

RdC

Carl Ridders,
acteur achter muis 
Woppy, kiest 
voor euthanasie

van de kijkcijfers 
TOP-10

HBvL

Programma Kijkers 
(x1000)

De Pappenheimers
De Smaak Van De Keyser
7 Uur Journaal
Geert Hoste en het jaar
van de geit
Thuis
Sportweekend
Man Bijt Hond
FC De Kampioenen (herh.)
Blokken
Het Zesde Zintuig

CIM - Audimetrie

EEN VTM

1.719
1.691
1.068
1.065

1.063
1.052

976
945
866
864

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10

Foto GPD

TT O TO T A L E  U I T V E R K O O PA L E  U I T V E R K O O P
NU GROTE KORTINGEN!

OPENINGSTIJDEN:
Ma - Vr 10.00 - 12.00 en 13.30 - 18.00 u  Dinsdag gesloten - 
za 10.00-18.00 u. Iedere zondag in de maand december van 13.30 - 17.00 u 
Gelegen aan de rotonde in Rekem - Lanaken richting Maasmechelen 

- 20 %
- ALESSI
- FATBOY
- MILLEFIORI
- PEUGEOT
- CHILE WICH
- ILLY

- ASA
- ZACK
- RITZENHOFF
- LEONARDO
- BLOMUS
- JACOB JENSEN

- VESSEL LAMPJES
- GLASWERK LSA
- DIGITALE KLOKKEN
- BRIEVENBUSSEN

SHOWMODELLEN

IL DONO - Steenweg 239 - Rekem
Tel: 0032-89-72.29.00 Site: www.ildono.be

- 30 % - 30 %
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