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BERINGEN/HEUSDEN
Bekroond
misdaadauteur in bib
Misdaadauteur Jo Claes (62), ge-
boren in Heusden, komt op dinsdag
12 juni naar de bibliotheek van Be-
ringen. Al sinds het midden van de
jaren tachtig schrijft Claes romans,
novelles en non-fictie. «In 2008 ver-
scheen De Zaak Torfs, als eerste
van een lange reeks misdaadro-
mans met de Leuvense inspecteur
Thomas Berg in de hoofdrol», zegt
schepen Dave Schops (sp.a). «Zijn
komst naar de bib is het ideale mo-
ment om vragen te stellen aan de
schrijver.» Met zijn elfde misdaad-
roman ‘Het gewicht van de haat’
won Claes de Hercule Poirot Pu-
blieksprijs 2017. De lezing in Berin-
gen start om 20 uur en de toegang
bedraagt 3 euro. Vooraf kan je je in-
schrijven via bibliotheek@berin-
gen.be. (BVDH)

MAASMECHELEN
Massa volk 
op ALS-benefiet
Een bomvolle Zaal Sint-Remigius in
Vucht bij Maasmechelen zaterdag-
avond. Daar organsieerde beziel-
ster Emmanuëlla Wyckmans een
concert om geld in te zamelen te-
gen ALS. Dat is een neurologische
ziekte die mensen op termijn volle-
dig verlamt. Emmanuëlla verloor
op die manier al zeven naaste fami-
lieleden, en ook zijzelf is helaas dra-
ger van het vreselijke gen. Maar dat
weerhield haar er niet van om afge-
lopen weekend een massa mensen
om de been te brengen, met een op-
treden van het honderdkoppige
koor Echo-Alterecho. Dat bracht in
de feestzaal covers van onder meer
Queen en Rihanna. Nadien volgde
nog een fuif.
De volledige opbrengst gaat naar
de ALS Liga. (RTZ)

LANDEN
Stadsbestuur
lanceert nieuw logo
De stad Landen stelde tijdens de
doortocht van de Baloise Tour offi-
cieel haar nieuw logo voor. Dat is
het resultaat van een intensief city
branding-project, een opdracht ge-
gund aan de Nelson Group, die hier-
voor in interactie ging met inwoners
en niet-inwoners, ondernemers,
handelaars en personeel van de
stad. «Landen mag geen grijze muis
zijn», zegt burgemeester Iris Van-
der Schelde (Open Vld). «Met dit
speelse en opvallende logo willen
we Landen beter promoten als ‘stad
van het platteland’, waar het goed
wonen, werken en ontspannen is.»
Het nieuwe logo zal gebruikt wor-
den in alle communicatie en staat
op onder meer plaktattoos, draag-
tassen, stylo’s, koekjes en blocno-
tes. «De voorbije maanden is ook
hard gewerkt aan een nieuwe 
gebruiksvriendelijke website
www.landen.be. Die wordt eerst-
daags gelanceerd en ook het stads-
magazine Licht op Landen wordt in
een nieuw kleedje gestoken.» (VDT)

Studeren met goddelijke steun, het kan in de Sint-Stefanuskerk. Foto Dalemans

HOESELT
Koele plek om te blokken? De kerk, natuurlijk

Studeren in de koelte: in Hoeselt kunnen jon-
geren dat in de Sint-Stefanuskerk, een initia-
tief van de kerkraad en de jeugddienst van de
gemeente. «Buiten is het 30 graden, hier no-
teren we 20 graden», zegt Jorn Goffin (21),

student ergotherapie bij PXL in Hasselt. «Een
welgekomen verfrissing. Het is hier ook een
oase van rust. Thuis word ik afgeleid en is het
niet zo stil. En natuurlijk voel ik ook de steun
van hierboven», glimlacht Jorn. (LXB)

Rond eindejaar zag de toe-
komst van basisschool Pieter
Brueghel in Erpekom er troe-
bel uit. Enkele maanden en ex-
tra kleuters verder plant het
oudercomité de negentigste
verjaardag van de school.

Het grote probleem enkele
maanden geleden was het ge-
brek aan voldoende leerlingen.
De school zocht én vond intus-
sen de nodige kleuters om te
kunnen blijven bestaan. 
«Tijd voor een feestje om de
goede afloop te vieren, maar

vooral om het negentigjarige
bestaan in de verf te zetten»,
zegt Veerle Ceyssens van de ou-
dergroep. 
«Onderwijs wordt al sinds 1922
in Erpekom gegeven in de om-
gebouwde paardenstal. Acht
leerjaren zaten destijds samen
in één klas. In 1927 werd het
klasje afgekeurd door de on-
derwijsinspectie. De familie
Broekx schonk de huidige
grond en inwoners gingen zelf
aan de slag om de fundamen-
ten te maken. Een aannemer
voerde de werken verder uit en
dat schooltje bestaat nu sinds
1928. Het werd doorheen de ja-
ren uitgebreid om plaats te bie-

den aan de steeds groter wor-
dende klasjes.»
«De betrokkenheid van ouders,
leerkrachten en leerlingen is
hier heel groot. Steeds staan er
ouders klaar om, gedreven
door het enthousiasme van de
leerkrachten, te helpen waar
nodig. Het zijn ook deze waar-
den die doorgegeven worden
aan de volgende generaties die
in Erpekom school lopen»,
klinkt het. Dat wordt op vrijdag
8 juni gevierd met een groot
feest, dat vanaf 16.30 uur be-
gint. Met kleuterworkshops,
een clown, veel eten en drinken
en een Vlaamse kermis beleeft
het dorp een topdag. (BVDH)

PEER

De kinderen zijn klaar om 90 jaar school 
in Erpekom te vieren. Repro Mine Dalemans

Dorpsschool van ‘in groot gevaar’ naar ‘groot feest’

Natuurlijke cosmetica en lekkere veggie-keuken

Wie op zoek is naar natuurlijke, veganistische cosmetica, kan daar sinds
kort voor terecht bij All About Eve in Hasselt. De conceptstore aan de Rid-
derstraat is een idee van Eveline Indeherberge (33). «Het aanbod aan na-
tuurlijke cosmetica is veel te klein in ons land», vindt ze. «Wij zijn écht bezig
met duurzaamheid. Je kan hier ook iets eten en drinken, en we richten ons
daarbij op de veganistische en vegetarische keuken. Onze chef Bhumi is ge-
boren in India. Zij maakt de ‘Hindoe-bowls’. Mijn man is van Italiaanse ori-
gine en hij ontfermt zich mee over de keuken.» Alle producten zijn ook via de
webshop verkrijgbaar. Info: www.allabouteve-conceptstore.com. (MMM)

HASSELT

Eveline Indeherberge van All About Eve. Foto Tony Van Galen

LOMMEL
Actrice en schepen
houden Plastic Attack 
op supermarkten
In Lommel vindt zaterdagvoormiddag
een ‘Plastic Attack’ op enkele super-
markten plaats. De actievoerders vragen
om plastic verpakkingen achter te laten. 
Het initiatief komt van actrice Katrien De
Ruysscher, bekend als Judith in de één-
soap ‘Thuis’, en milieuschepen Kris Ver-
duyckt (sp.a). Ze krijgen daarbij de hulp
van enkele vrijwilligers van het Ecocafé.
«Dit is een vervolg op de actie ‘Mei Plas-
ticvrij’ en de discussie rond statiegeld.
Een Plastic Attack op een supermarkt is
een vriendelijk en symbolisch protest te-
gen het overmatig gebruik van plastic
verpakkingen. We maken hiermee dui-
delijk aan de supermarkten dat het beter
kan en moet», oppert Katrien De Ruys-
scher.
«We vragen deelnemers om overbodige
verpakkingen achter te laten aan de win-
kel», pikt milieuschepen Kris Verducyt
in. De Alma, Colruyt en wellicht ook Del-
haize van Lommel mogen zich zaterdag
tussen 10 en 12 uur opmaken voor de ac-
tievoerders. (BVDH)

den. «We stellen vast dat retailers ma-
gazijnen zoeken voor opslag van goede-
ren die klanten via internet bestellen.
Want ook bedrijven die aan e-commer-
ce doen, hebben nood aan opslagplaats.
We spelen daar op in. Bovendien willen
we goederen opslaan die een delicate
behandeling vereisen, zoals chemische
en andere producten. We hebben de
site van Nike in Laakdal als referentie
genomen. Die is een voorbeeld wat be-
treft toevoer van goederen via het Al-
bertkanaal. De Fordsite grenst ook aan
het kanaal. We stellen ook vast dat de
uitgaande trafiek nog veel met vracht-
wagens gebeurt.»

Behalve de ligging aan het kanaal speel-
de de nabijheid van het spoor en de
snelwegen mee in de beslissing. Dat
Green Logistics de grond relatief goed-
koop kan verwerven, bepaalde eve-
neens de keuze voor de Fordstie. «Bij
onze noorderburen moet je 100 euro
per vierkante meter voor industrie-
grond betalen, hier kopen we aan 40
euro», zegt Sols.

Opleidingen
«In Limburg kunnen we bovendien te-
rugvallen op een groot potentieel aan
arbeidskrachten. Daar komt nog bij dat
de VDAB specifieke opleidingen voor

jobs in de logistieke sector voorziet.»
Dankzij Genk Green Logistics kunnen
1.500 werknemers aan de slag. Samen
met de 1.000 nieuwe jobs van H. Essers
en Haven Genk zullen er dus opnieuw
2.500 mensen op de site hun taak kun-
nen uitoefenen. Ter vergelijking:  Ford
en de toeleveranciers telden destijds sa-
men zo’n 7.700 werknemers.
Genk Green Logistics heeft 5 jaar nodig
om de magazijnen, die duurzaam zullen
zijn, neer te zetten. Binnenkort wordt
voor de bouw ervan een vergunning
aangevraagd. «Tegen 2020 hopen we
het eerste gebouw klaar te hebben»,
zegt Jean-Paul Sols.

ACHT HALLEN VOOR BEDRIJVEN DIE AAN E-COMMERCE DOEN

1.500 jobs erbij op vroegere Fordsite

Genk Green Logistics, een joint venture
van Intervest Offices & Warehouses en
de Limburgse Group Machiels, neemt
op de Fordsite de ontwikeling van zone
B voor zijn rekening. Het gaat daarbij om
42 van in totaal 130 hectare. De over-
eenkomst werd ondertekend op het ka-
binet van Vlaams minister van Werk en
Economie Philippe Muyters (N-VA).
«Met de verkoop zijn we toe aan het
laatste grote hoofdstuk van het master-
plan voor de herbestemming van Ford
Genk», zegt de minister. Eerder raakte
al bekend dat H. Essers en Haven Genk
zone C zullen ontwikkelen. H. Essers,
een grote speler in transport en logis-
tiek, is al gestart met de bouw van de
eerste hallen voor op- en overslag van
watergebonden goederen.

Zoals Nike
Ook Green Logistics kiest voor een lo-
gistieke activiteit. «We leggen de focus
op e-commerce», vertelt Jean-Paul Sols,
de ceo van Intervest, die investeert in
kantoorgebouwen en logistieke pan-

Genk Green Logistics zal
acht hallen, of 250.000
vierkante meter, bouwen
op het terrein van de
vroegere Fordfabriek.
De investering van 120 à
150 miljoen euro levert
1.500 jobs op. «Bedrij-
ven die aan e-commerce
doen, hebben nood aan
opslagplaats.»

XAVIER LENAERS

GENK

Een 3D-beeld van de magazijnen van Green Logistics. Het eerste gebouw zou tegen 2020 klaar zijn. Repro Mine Dalemans


