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Herentals

Nederlander teistert hotels onder 
zelfde naam door niet te betalen

Frank Rastelli van Hotel De 
Zalm is 600 euro armer 
door een Nederlandse 
hotelschuimer. De kerel 

gaat steeds op dezelfde wijze 
te werk.

Hotelschuimer in De Zalm
“Die man is hier na een paar da-

gen gewoon vertrokken zonder te be-
talen”, zegt de patron van De Zalm. 
“Blijkbaar is hij in half Nederland al 
voor zulke praktijken bekend. Ik wil 
mijn collega’s waarschuwen.”

Nederlandse hotels signaleren de 
oplichter al langer. Hotel Hoog Hol-
ten in Holten bijvoorbeeld: “Een gast 
die drie nachten verbleef in het hotel, 
is weggegaan zonder te betalen”, zo 
laat manager Yvonne Davina-Ver-
meulen weten. “Heel slim liet hij wel 
wat spullen op zijn kamer achter, zo-
dat we het niet direct door hadden”. 

Hoog-Holten is niet het enige ge-
troffen hotel. Recent kreeg ook Ho-
tel Herikerberg in Markelo te maken 

met een zogenaamd ‘walk-out’. “Het 
gaat om dezelfde man”, zeggen ze 
daar.  Bij het IJsselhotel in Deventer 
gebeurde exact hetzelfde  met een 
reservering onder steeds dezelfde 
naam: die van Johan Gilissen.

Reserveringsmail nep-gast 
“Graag wil ik twee kamers reser-

veren met verschillende aankomst-
datums”, zo begint de nep-gast zijn 
standaardmail.  “Het gaat om de vol-

gende dagen, aankomst vandaag 26-
04-2014 en vertrek vrijdag 02-05-
2014 met als gast dhr. Van de Pol 
(aankomst woensdag 30-04-2014  
en ook vertrek vrijdag 02-05-2014) 
dan ben ik zelf de gast,  Johan Gillis-
sen. Het is dhr. van de Pol toegestaan 
te ontbijten, dineren en een drankje 
te nuttigen etc. Ik zal de gehele fac-
tuur voldoen bij ons beider vertrek.”

Niet dus.
MARC HELSEN

Oud-Turnhout
Blaudzun op 
Goezot in ‘t Hofke

Het Hofke van Chantraine in de 
Kerkstraat in Oud-Turnhout is van-
af vandaag, vrijdag, een heel week-
end lang herschapen in een gezellig 
festivalterrein. Het jaarlijkse Goezot 
in ‘t Hofke start vandaag met optre-
dens van Horses on Fire en de absolu-
te hoofdact Blaudzun, de Nederland-
se populaire singer-songwriter. Za-
terdag staat het festival in het teken 
van rootsmuziek met optredens van 
onder meer The Buckshots, Big San-
dy & Los Straitjackets en Deke Dic-
kerson & The Ecco-Fonics. 

Op Pinksterzondag 8 juni pakken 
de organisatoren uit met Rhythm & 
Blues met The Delta Saints als afslui-
ter. “We houden ons festival graag 
klein en gezellig en willen niet uit-
groeien tot het zoveelste mega-eve-
nement. Maar we willen wel graag 
onze hof gezellig vol krijgen”, zegt 
Peter Hannes van Goezot in ‘t Hofke. 
Een ticket voor Blaudzun kost twin-
tig euro. De toegangsprijzen voor za-
terdag en zondag zijn  22 euro en 15 
euro. Inwoners van Oud-Turnhout 
betalen zondag 5 euro. BVDL 

www.goezot.be

Oosterwijk
Memorial Mil Boeckx 
steunt ALS Liga

Amyotrofe Laterale Sclerose 
(ALS) is een ongeneeslijke ziekte 
waarbij de motorische zenuwcellen 
in de hersenen stelselmatig wegval-
len. Mil Boeckx was met zijn 45 nog 
in de fleur van zijn leven toen in 2010 
ALS werd vastgesteld. Hoewel hij 
wist dat deze diagnose meteen zijn 
doodvonnis was, nam hij vorig jaar 
zelf het initiatief om met familie en 
vrienden in Oosterwijk een groots 
benefiet op te zetten. Die actie op 1 
juni was een doorslaand succes. Een 
ontroerde Mil Boeckx mocht enkele 
weken later meer dan 70.000 euro 
aan de ALS-liga schenken. Hij over-
leed nog geen twee maanden later.

Zijn vriendenkring onder leiding 
van Gert Lemmens wil op zaterdag 
7 juni dat voortzetten en tegelijk de 
herinnering aan Mil levendig hou-
den. Het programma aan ’t Klokken-
hof in de Kerkstraat in Oosterwijk 
start van 10 tot 13u met een ontbijt. 
Motorliefhebbers kunnen om 11u 
gratis voor een tocht van 160 kilome-
ter vertrekken, stappers verzamelen 
om 13.30u voor een wandeling van 
8 kilometer. Het namiddagprogram-
ma vanaf 17u zit tjokvol muziek. 
HO
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VAN DONDERDAG 5 TOT MAANDAG 9 JUNI
zondag 8 en maandag 9 juni open van 10u tot 17u
voor meer info omtrent extra acties tijdens de dolle dagen kijk op www.veja.be


