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Westerlo

Oosterwijk neemt op persoonlijke wijze afscheid van ALS-patiënt

In een aangrijpende 
uitvaartplechtigheid nam 
de dorpsgemeenschap 
van Oosterwijk (Westerlo) 

vrijdag afscheid van Mil 
Boeckx. De immer goedlachse 
Mil had een week eerder de 
strijd tegen de ongeneeslijke 
ziekte ALS verloren.

“Lach elke dag, Mil gaf 
ons het voorbeeld”

In een emotionele en persoonlijke plechtigheid nam Oosterwijk vrijdag afscheid van Mil Boeckx.  
FOTO JOREN DE WEERDT

Naar schatting 700 mensen bege-
leidden Mil Boeckx vrijdagochtend 
in de moderne Onze-Lieve-Vrouw-
Bezoekingkerk van Oosterwijk op 
zijn laatste reis. Familie en vrienden 
namen op een erg persoonlijke wijze 
afscheid van Mil, die een week eer-
der op amper 48-jarige leeftijd over-
leden was aan Amyotrofe Laterale 
Sclerose (ALS).

De wereld van Mil en zijn vrouw 
Nicole stortte drie jaar geleden in 
toen bleek dat hij leed aan deze on-
geneeslijke ziekte waarbij de moto-
rische zenuwcellen in de hersenen 
stelselmatig wegvallen. De man die 
zijn hele leven in de eerste ploeg van 
FC Oosterzonen had gevoetbald, zag 
zijn lichaam gaandeweg aftakelen. 
Zijn leven eindigde met een hoog-
tepunt, want zijn benefiet ten voor-
dele van de ALS-Liga bracht op 1 juni 
meer dan 70.000 euro op.

Inspirerende lach
Dag op dag 27 jaar na de begrafe-

nis van zijn vader was het de beurt 
aan Mil. “Hij is nu verlost uit zijn lij-
den”, zei de voorzitster van de plech-
tigheid. “Maar dat zijn woorden met 
een dubbel gevoel, want wij blijven 
zelf met verdriet en een gevoel van 
leegte achter. Mils lach werkte inspi-
rerend voor anderen. Lach elke dag, 
Mil gaf ons het goede voorbeeld.”

Muziek nam een belangrijke 
plaats in tijdens de begrafenis, met 
onder andere het live gezongen Hal-

leluja en Tears in Heaven. Het aan-
grijpendst waren de vele persoon-
lijke afscheidswoorden van onder 
andere broer Jef, moeder Angèle 
en weduwe Nicole. Zelf kreeg Nicole 
voor haar tomeloze inzet voor Mil lof 
van een andere ALS-patiënt. 

Altijd positief
“Ondanks zijn aftakeling bleef de 

Mil altijd positief ingesteld”, klonk 
een van die getuigenissen. “Dat hij 
het benefiet nog kon organiseren en 
het succes ervan mocht meemaken, 
deed hem veel deugd. Hij bracht heel 
Oosterwijk op de been. De Mil was 
onze superman.”

Mils beste vriend Gert Lemmens 
kreeg de kerk muisstil toen hij over 

de laatste uren vertelde. “Ik ging elke 
maandag met een goed gevoel bij Mil 
en Nicole langs, maar met een nog 
beter gevoel weer buiten. Want ik 
had Mil zien lachen. De laatste twee 
weken waren anders. Ik voelde dat 
hij de strijd had opgegeven.”

“Op verzoek van Mil bleef ik vrij-
dag bij hem. Het was het ergste dat 
ik ooit heb meegemaakt, maar het 
was tegelijkertijd het allerschoonste. 
Bij je beste kameraad kunnen blijven 
tijdens zijnlaatste momenten, dat is 
zo schoon. Mil en Nicole, ik ben heel 
fier dat ik mij een vriend van jullie 
mocht noemen.”

De vrienden willigden nadien Mils 
laatste wens in en gaven een vat in 
zijn naam. HANS OTTEN

Grobbendonk
●●  Op de E313 gebeurde vrijdag 
om 8.45u een kop-staartaanrijding 
tussen twee lichte vrachtwagens. 
M.B. (44), de bestuurder die het 
ongeval veroorzaakte, raakte 
daarbij lichtgewond. Door het 
ongeval stond er een tijd lang een 
file op de E313 in de richting van 
Antwerpen.
 
Turnhout
●●  Onbekenden probeerden in te 
breken in een 
appartementsgebouw in de Jan 
Breydelstraat. Ze probeerden de 
toegangsdeur open te krijgen met 
een scherp voorwerp, maar dat 
blijkt niet gelukt te zijn. 
 
Mol
●●  Op de Reuselseweg, vlakbij de 
grensovergang in Mol-Postel, 
vloog donderdagavond een 
mobilhome in brand. De 
Nederlandse brandweer kwam ter 
plaatse. Niemand raakte gewond.
 
Turnhout
●●  Inbrekers pleegden vrijdag iets 
na middernacht in de Vredesstraat 
een diefstal uit een auto. De daders 
gingen aan de haal met vijf cd's. Er 
was geen schade aan de auto, 
waardoor de politie veronderstelde 
dat de auto niet op slot was.  BVDL
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Herselt
Westerlosesteenweg 
gesloten voor een dag

Op maandag 26 augustus zal de 
Westerlosesteenweg volledig af-
gesloten zijn. Om 7u wordt gestart 
aan de kant van de Provinciebaan 
met het aanbrengen van de toplaag. 
Vanaf dan zijn bedrijven en wonin-
gen die in de zone liggen niet meer 
bereikbaar. Er zal gedurende 5 uur 
geen zwaar plaatselijk vervoer meer 
kunnen passeren. 

Gewone wagens zullen al sneller 
door kunnen. Vanaf 10.30u zullen de 
werken tot aan de Oude Baan gevor-
derd zijn en zijn het bedrijf VACO en 
de bedrijven op de Oude Baan niet 
meer bereikbaar via de Westerlose-
steenweg

Diezelfde week zal de belijning 
nog aangebracht worden. Op vrijdag 
30 augustus zal de weg terug open-
gesteld worden als de werken geen 
vertraging oplopen door het weer. 
IVTH

Het gedachtenisprentje van Mil 
Boeckx  FOTO GVA

Bilal E.T. terug naar binnen stormde. 
De slachtoffers werden geslagen, be-
dreigd met een vuurwapen en vast-
gebonden. Ze moesten hun geld, 
bankkaarten en codes afgeven. Mo-
hamed E. ging vervolgens naar een 
automaat om hun rekening te plun-
deren, terwijl zijn neef bij de slacht-
offers bleef. Daarna wisten ze hun 
sporen en vluchtten ze weg. De totale 
buit bedroeg een kleine 9000  euro. 

De veroordeelden moeten de bur-
gerlijke partijen 4300 euro schade-
vergoeding betalen, maar dat bedrag 
kan nog oplopen. Want sommige 
slachtoffers houden aan de overval-
len psychische letsels over omdat de 
daders bijzonder brutaal te werk gin-
gen. Ze dreigden ook de moeders van 
de slachtoffers te doden als ze naar 
de politie zouden gaan. AK, B

Zeven jaar cel voor beroven en 
in elkaar slaan van homo’s

De Antwerpse strafrechter ver-
oordeelde Mohamed E. (20) uit 
Berchem en zijn neef Bilal E.T. (20) 
uit Antwerpen elk tot zeven jaar cel. 
Het duo had gewelddadige overval-
len gepleegd op negen homo’s in Ant-
werpen, Beveren, Kruibeke, Temse 
en Vosselaar. Ze zochten hun slacht-
offers via het TMF-chatprogramma. 
De feiten speelden zich tussen 4 de-
cember 2012 en 18 januari 2013 af. 
Mohamed E. schuimde het gay-chat-
kanaal van de muziekzender TMF af 
op zoek naar slachtoffers, en hij re-
gelde per sms een ontmoeting bij 
hen thuis. Na een eerste kennisma-
king zei hij dat hij nog iets uit zijn auto 
moest halen, waarna hij samen met 

Vosselaar

Kempen
Steeds minder 
verkeersdoden

Het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers in de Kempen daalde in 
2012 met 30 procent tegenover het 
jaar voordien. In 2011 vielen 41 do-
den op de Kempense wegen, vorig 
jaar lieten 29 mensen het leven in het 
verkeer. Dat blijkt uit de recente on-
gevallencijfers van de Federale Over-
heidsdienst Economie. In heel België 
stierven vorig jaar 767 mensen in het 
verkeer. Dat waren 11 procent min-
der doden dan het jaar voordien. De 
Kempen doen het nog een stuk be-
ter. In vergelijking met twintig jaar 
geleden is het aantal verkeersdoden 
zelfs gehalveerd. In 1995 kwamen in 
het arrondissement Turnhout nog 61 
mensen om in het verkeer. Het is wel 
opvallend dat in 2012 vooral man-
nelijke slachtoffers vielen. 24 man-
nen en ‘slechts’ vijf vrouwen lieten 
het leven. BVDL

Turnhout
Panorama De Vries 
krijgt erkenning

Sinds eind deze week is het pano-
rama van Lau de Vries en Lieve Flour 
opgenomen in de database van het 
International Panorama Council 
(IPC), gevestigd in de Zwitserse stad 
Luzern. De belangrijkste doelstelling 
van het IPC is historische en heden-
daagse panorama’s promoten. “Wij 
zijn zeer blij. In ons land zijn er name-
lijk maar vier panorama’s die opge-
nomen zijn in de database van IPC”, 
meent de Vries. “IPC streeft er zelfs 
naar om de meest waardevolle pano-
rama’s te laten opnemen in de We-
relderfgoedlijst van Unesco.”

Het panorama de Vries bevindt 
zich momenteel in het Natuurpunt-
museum in Turnhout, maar moet 
eind december verhuizen. “Het 
stadsbestuur kan misschien voor 
een mooi plaatsje zorgen”, hoopt 
de Vries. ‘Deze erkenning kan daar 
bij helpen.” JORG
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DIVERSE OPSTAPPLAATSEN!
VOOR GRATIS BROCHURE OF INFO & BOEKINGEN:

03 311 59 59 of
WWW.VERHOEVEN.BE

Oostmalsesteenweg 176 | RIJKEVORSEL

PROMOTIE
MALGRAT DE MAR
HOTEL REYMAR***

50M VAN HET STRAND – 
ALLE KAMERS MET AIRCO

16/08 €455
19/08 €410
23/08 - 26/08

30/08 €350
Prijs per persoon in tweepersoonskamer

10 DAGEN VOL PENSION,
WATER & WIJN INBEGREPEN!
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De Vlaamse 
Milieumaatschappij speelt kort 
op de bal rond de besmetting 
met blauwalgen in het 
Zilverstrand van Mol. Vandaag 
worden opnieuw resultaten 
van waterstalen verwacht.

Permanente 
controle op 
blauwalgen op 
Zilverstrand

Als het even meezit, kan er van-
daag opnieuw gezwommen wor-
den in het Zilverstrand van Mol. De 
zwemvijver werd vorige week ge-
dwongen te sluiten omwille van de 
aanwezigheid van blauwalgen in 
het water. De Vlaamse Milieumaat-
schappij volgt de situatie op de voet 
en neemt geregeld waterstalen. 
Vandaag worden nieuwe resultaten 
verwacht. “Als deze stalen positief 
nieuws brengen, is het slechts een 
formaliteit alvorens zwemmen op-
nieuw toegelaten is”, zegt de Molse 
rampenambtenaar Ria Geens. “Het 
is niet te voorspellen wanneer de 
blauwalgen verdwenen zullen zijn. 
Er bestaat geen bestrijdingsmiddel 
voor, we kunnen enkel afwachten.” 
Bij het Zilverstrand zelf zijn ze karig 
met commentaar. Daar hopen ze en-
kel dat de toestand snel keert, zij zien 
hun hoogseizoen namelijk in het wa-
ter vallen. NECA

Mol

Herentals

Jonge deejays plannen eerste alternatief dancefestival in stadspark

Het anders zo rustige 
stadspark Van Hilst 
in het Herentalse 
centrum verandert 

zaterdag 10 augustus in een 
alternatieve dancetempel. 
Toch stelt de vereniging van 
jonge muziekliefhebbers achter 
Overmacht Park Edition dat het 
allesbehalve een typische fuif 
wordt.

“Dit festival is ongezien”

Stefan, Jonas, Jens, Denis en Jonathan van vzw Overmacht palmen zaterdag het Herentalse stadspark in met hun eerste festival.  FOTO MIA UYDENS

Je bent jong en je vindt dat jouw 
favoriete muziek te weinig gedraaid 
wordt in het lokale uitgaansleven? 
Dan organiseer je toch gewoon je ei-
gen festival? Zoiets dacht de kakel-
verse vzw Overmacht, bestaande uit 
de jonge muziekliefhebbers Stefan 
Soentjes, Jonas Van Bael, Jens Van 
Nueten, Denis Belmans en Jonathan 
Baum uit het Herentalse. Enkelen 

van hen zijn zelf muzikaal actief en 
hebben zelfs enkele releases op hun 
naam staan.

“De meeste fuiven of festivals in 
de buurt draaien de meer commer-
ciële dancemuziek. Voor de wat al-
ternatieve subgenres als deep-house 
en tech-house moeten liefhebbers al 
naar Antwerpen rijden. Dat is te ver 
om een feestje te bouwen. Daar wil-
den we wat aan doen en die muziek 
zelf naar Herentals brengen”, vertel-
len de vijf van vzw Overmacht.

Voor het Overmacht-evenement 
van zaterdag 10 augustus krijgen de 
jonge ondernemers heel wat mede-
werking van het lokale stadsbestuur. 
“Het was eerst de bedoeling dat het 
festival zou plaatsvinden op het bin-
nenplein van ’t Schaliken, maar dat 
kon uiteindelijk niet doorgaan. De 
stad heeft ons dan zelf voorgesteld 

om dat in het stadspark te doen. Dat 
zagen we meteen zitten. Het is een 
unieke locatie waar behalve Park-
rock (de jaarlijkse examenafsluiter, 
red.) tot nu toe geen enkel ander fes-
tival plaatsvond.”

Thé dansant
Volgens de heren van Overmacht 

past de groene omgeving perfect bij 
de muziek die er te horen valt. “Ver-
wacht geen harde fuif, maar eerder 
een thé dansant. Mensen komen 
er om naar de muziek te luisteren, 
van de sfeer te genieten en elkaar 
te ontmoeten. Om hen nog meer in 
die sfeer te brengen, kleden we het 
park met een soort retrodecoratie 
aan. Het wordt iets dat Herentals 
nog nooit gezien heeft”, lacht Ste-
fan Soentjes.

Is na het Replay Festival een twee-

de Herentalse dance-event in de 
maak? “Replay mikt commerciëler, 
al werd daar dit jaar ook techno ge-
draaid zoals wij die spelen. We zijn 
ook veel kleinschaliger. Op basis 
van de eerste reacties verwachten 
we 300 bezoekers. Dat vinden we 
al geslaagd. Toch is het onze ambi-
tie om op termijn uit te groeien tot 
een groter festival in deze subgen-
res, liefst met een concept dat ook 
elders in ons land wordt opgepikt.”

Overmacht duurt zaterdag van 13 
tot 23u, met een afterparty in Bar 
Human op de Grote Markt. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro. Platen-
ruiters die er hun muzikale kunsten 
komen verkopen, zijn Deniz, Siro & 
Subsphere, Soen, Nachtraaf, Jen-
naz, Narco, Mike Tohr en Don Ca-
bron, die recent ook op Tomorrow-
land speelde. HANS OTTEN

Laakdal
Herstel bruggen 
onder E313

Het Agentschap Wegen en Ver-
keer (AWV) herstelt de volgende 
weken in Laakdal het beton van de 
bruggen die onder de E313 doorlo-
pen. De werkzaamheden worden in 
twee delen van elk twee weken op-
gesplitst, waarbij telkens een rij-
strook wordt afgesloten. Het eer-
ste luik start maandag 12 augustus 
op de Nieuwe Baan. Het verkeer dat 
vanuit Diest naar Geel rijdt, kan over 
één rijstrook passeren. Het verkeer 
in de richting van Diest wordt om-
geleid. Fase twee start op maandag 
26 augustus en omvat de herstellin-
gen van de brug onder de E313 op de 
Steenweg op Meerhout. Hier moet 
het verkeer van Eindhout (Laakdal) 
naar Geel een omleiding volgen. Fiet-
sers kunnen telkens in beide rijrich-
tingen passeren. Ook het verkeer dat 
over de E313 rijdt, ondervindt geen 
hinder. HO
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