
  WOENSDAG 5 NOVEMBER 2014  38

W
ie

 z
oe

kt
, d

ie
 v

in
dt

 in
 H

et
 B

el
an

g 
va

n 
Li

m
bu

rg

VARIA

95031506

94080147

94094304

95021060

95066977

94083364

94079074

95082277

92314774

95062096

95061089

95068341

95081526

95081532

95031505

95042099

95075946

92328898

95081530

94030268

95082261

95035541

93054468

95080978

95082663

95066390

94052668

94009658

94059723

91130670

95029549

95061810

WAARHEEN

91116473

MEUBELEN

95083463

OFFICIELE AANKONDIGINGEN

DIENSTVERLENING

94077584

KAPITALEN

92272214

91011081

SURF
naar  
www.plaatseenadvertentie.be

BEL GRATIS
naar 0800-98 887 
werkdagen: 8.30-22.00 u, zat.: 9.00-12.00 u

FAX GRATIS
naar 0800-93 887  
let op de leesbaarheid aub

SCHRIJF
naar Mediahuis HBVL-zoekertje  
Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt

BEZOEK
het kantoor Mediahuis HBVL 
Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt 
weekdagen: 8.15-12.00 u en 12.30-17.00 u

BETALEN
Contant, via bancontact of via 
overschrijving rek. nr. BE 18 4512 5116 5165 
op naam van Mediahuis nv.

Hoe plaats ik
een zoekertje?

BEJAGING EVERZWIJN

Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid gaat 
over tot de :
openbare aanbesteding van het jachtrecht op everzwijn en ree in 
de Hoge Kempen en in Bilzen.
16 sectoren van in totaal ca. 1700 ha, gelegen in Maasmechelen, 
Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken en Bilzen, zullen per mondeling
opbod verpacht worden van 1 december 2014 tot 28 februari 2015 
of van 2 januari 2015 tot 31 maart 2015.
De aanbesteding vindt plaats in de Salamander, Joseph Smeetslaan
280 te 3630 Maasmechelen, op woensdag 19 november 2014 om 
19.30 uur. Verpachtingsvoorwaarden te bekomen op  http://www.
natuurenbos.be/nl-BE/natuurbeleid/wildbeheer, via steve.cox@lne.
vlaanderen.be of via tel. op 011 74 24 50.

 AKALG00A

HORECA PERSONEEL

95063442

95080119

95040616

95058560

94007180

93005152

95082123

93089495

95063848

95081541

95059949

94073724

95053560

91081324

HUISPERSONEEL

95082259

VAKLUI BAR / PRIVE

95081533

LEERCONTRACTEN

95051228

VRAAGT PLAATS

95082380

93072004

95038464

95082588

94077588

BIJVERDIENSTE

95082195

PERSONEEL 
GEVRAAGD

95055665

95080180

95083159

95083467

95073482

95082909

95080299

95062315

95082939

95008856

95047457

94049776

95077859

95033114

95082307

95076982

95082309

94058715

95080178

95082751

95075687

95050763

94090751
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Voormalig 
tv-presentator 
Emiel Goelen 
totaal verlamd

Dankzij de Ice Bucket Challenge 
kwam ALS, de zenuwaandoening 
die geleidelijk de spieren verwoest, 
volop in de aandacht, maar nu 
krijgt de ziekte op pijnlijke wijze 
een gezicht. Emiel Goelen lijdt al 
zes jaar aan ALS en is ondertussen 
totaal verlamd. Goelen is al een 
tijdje van het tv-scherm verdwenen, 
maar in de jaren ‘90 was hij jaren-
lang het gezicht van het consumen-
tenmagazine ‘Op de Koop Toe’. 
‘U kijkt toch ook?’, het zinnetje 
waarmee hij het TV1-programma 
(dat hij samen met Rita Van Ney-
gen presenteerde) afsloot, is tot op 
vandaag een klassieker. 
Wanneer we naar Goelen bellen, 
neemt zijn echtgenote Sonja (65) 
de telefoon op. “Mijn man is op dit 
moment erg zwak”, zegt ze, maar 
meteen daarna komt Goelen toch 
zelf  aan de telefoon. Zijn stem 
kraakt, hij spreekt moeizaam en is 

“ Ik kan zelfs mijn vingers  
niet meer bewegen”

BRUSSEL- Na zes jaar vechten 
tegen ALS, komt Emiel Goelen (65) 
naar buiten met zijn strijd tegen de 
fatale zenuwziekte. “Ik ben totaal 
verlamd”, vertelt de voormalige 
tv-presentator ons. “Ondanks de 
antidepressiva, ziet mijn man het 
niet echt meer zitten”, voegt zijn 
echtgenote eraan toe. 

Jo DE RUYCK

moeilijk te verstaan. “Ik kan niets 
meer, mijnheer. Ik slaag er niet eens 
meer in mijn vingers te bewegen. 
Alles moeten ze voor me doen. De 
verpleger is er net om me te wassen, 
ze gaan me nu uit mijn stoel helpen. 
Daar lig ik hele dagen in. Om in bed 
te kunnen, hebben we een lift laten 
installeren.”

Gezond geleefd
Goelens echtgenote neemt de 
telefoon weer over, hoorbaar ge-
emotioneerd. “Emiel schaamt zich 
eigenlijk nog altijd voor zijn ziekte. 
Hij heeft altijd gezond geleefd, niet 
gerookt noch gedronken en toch 
wordt hij hierdoor getroffen. In 
2008 scheurde hij zijn meniscus en 
dat wou maar niet genezen. Toen 
kregen we het verdict te horen: 
ALS. Een langzaam vorderende 
vorm weliswaar, want sommige 
ALS-patiënten is nauwelijks meer 
dan een jaar gegund. Maar mijn 
man heeft het er moeilijk mee en 
daarom heeft hij jarenlang zijn 
ziekte verzwegen.”
Ook voor Sonja is het loodzwaar. 
“Jarenlang verzorg ik mijn man al. 
Ik kon ook niet anders dan ver-
pleging in huis nemen, want Emiel 
heeft dag en nacht assistentie no-
dig. ’s Nachts moet mijn man zeker 
een keer of tien van zijn ene zij op 
zijn andere worden gedraaid. An-
ders vergaat hij van de pijn. Bij álles 
moet ik hem helpen, zelfs in zijn 
haar krabben kan hij niet meer zelf.’
Over de vooruitzichten is zijn echt-
genote somber. “Verbetering is niet 
meer mogelijk. Niet te verwonde-
ren dat Emiels moraal niet schit-
terend is. Hij krijgt antidepressiva, 
maar het blijft erg lastig.”

Emiel Goelen, 
net voor de 
ziekte ALS 
toesloeg in 
2008. # FOTO  BELGA

Songschrijver van 
Whitney Houston 
helpt Dana Winner
HASSELT - Van een doorstart 
gesproken: op haar nieuwe 
album Bloom zingt Dana Winner 
(49) niet alleen in vijf talen, ze 
krijgt ook een flinke duw in de 
rug van de songschrijvers van 
Whitney Houston en Johnny 
Hallyday. 

De Amerikaan Jud Friedman 
maakte niet alleen naam als 
songschrijver voor de overleden 
Whitney Houston, hij stak ook 
zes nominaties op zak bij de Os-
cars, de Grammy’s én de Gol-
den Globes. “Ik ben een grote 
fan van Dana en haar prachtige 
stem die bol staat van de emo-
ties. Ik had al filmpjes van haar 
gezien op het net. Ik ben dan 
ook fier dat ze mijn nummers 
‘House of Cards’ en ‘Love Song 
About Me’ wou opnemen”, 
zegt hij. Parijzenaar Jérôme At-
tal, hofleverancier voor onder 
anderen Johnny Hallyday en 
Vanessa Paradis, schreef dan 
weer ‘Tant D’Amour À Vivre’ 
voor haar, een “liedje over de 
perfecte liefde”.
“Bloom is het album dat ik 
wilde maken. Ik bepaalde alles 
zelf. Dat is fantastisch om te 
doen, maar ook keihard. Want 
ik ben een ongelofelijke twijfe-
laar”, zegt Dana Winner. Met 
de plaat - met nummers in het 
Duits, Frans, Engels, Afrikaans 
en Nederlands - mikt Dana op 
een internationale tournee. In 
maart en april trekt ze door 
Zuid-Afrika en daarna volgt 
waarschijnlijk 
Duitsland.(bpm)

 ➜ ‘Bloom’ van 
Dana Winner 
verschijnt op 
17 november


