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Mon Mol Martre. Het puike weer lokte heel wat belangstellenden naar Mon Mol Martre, 
waaraan dit jaar maar liefst 155 kunstenaars deelnamen. Zij waren aan het werk te zien op de 
oever langs de Nete in het Molse centrum. Voor het eerst was er ook een editie voor kunstzin-
nige kinderen, die er hun creatieve talenten aan het publiek toonden. HO/ FOTO JEF MATTHEE

Dertig jaar Chiro. De Ramselse Chiro vierde haar dertigjarige bestaan afgelopen weekend 
met Chirofeesten. Tientallen kinderen kwamen spelletjes spelen van vroeger en nu. Teams 
namen het tegen elkaar op in onder andere zaklopen en schoenwerpen. De winnaar kreeg een 
mooie prijs. Later op de avond was er nog bingo. IVTH/ JOREN DE WEERDT

Dernyrace. Wielrenners rijden rondjes achter derny’s op het Kerkplein in Lille. De wielerclub 
De Moedige Supporters organiseerde zaterdag onder ideale weersomstandigheden deze 
wedstrijden, waarbij de plaatselijke renners Wout van Aert en Sanne Cant zich tot winnaars 
kroonden. Zondag was het Kerkplein omgetoverd tot een Lilse Biermarkt. BVDl/ FOTO  W&F

Molenfeesten. Rond de molen in Gierle, die volop wordt gerestaureerd, gonsde het zon-
dag van activiteiten. Heel wat mensen bezochten er de jaarmarkt. Sportievelingen konden 
deelnemen aan een wandelzoektocht of een fikse fietstocht. De opbrengst van de Molenfees-
ten is bestemd voor ontwikkelingshulp en voor de Chiro van Gierle. BVDL/ FOTO MIA UYDENS

Het volledige aanbod van foto’s uit uw regio vindt u op www.gva.be. Kies bovenaan rechts uw gemeente.

Stuur zelf
ook uw foto’s in!
●●Ga op onze website naar:

www.gva.be/uwgoednieuws
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Varkenshaasje gevuld
met aardappelpuree
VOOR 4 PERSONEN:

BEREIDINGSWIJZE:

Schil de aardappelen en gaar ze 10 minuten in een 
bodempje water in de microgolfoven op 750 watt. Hak de 
basilicum fijn. Maak puree van de aardappelen, de boter en 
de basilicum. Breng op smaak met peper en zout.

Gaar de peultjes in een bodempje water gedurende 10 mi-
nuten. Verwarm de oven voor op 175°C. Snijd het varkens-
haasje in de lengte open. Vul het met de aardappelpuree. 

Wikkel de speklapjes rond het varkenshaasje en houd 
alles goed op zijn plaats met behulp van een touw. Leg 
het varkenshaasje in een ovenschotel en overgiet met de 
olijfolie. Bak het gedurende 20 minuten in de oven. Voeg de 
kippenbouillon toe, samen met de olijven en de kappertjes. 

Bak nog 10 minuten. Snijd het varkenshaasje in sneetjes 
van 2 cm en dien op met de olijvenjus en de peultjes.

Tip: Ook lekker met rundsfilet.
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Het dierenthuisje vangt dieren op 
die niet in een asiel terechtkunnen 
omdat ze te oud zijn of zwaardere 
medische of psychische problemen 
hebben. Daarnaast verzorgt de vzw 
ook zwerfkatten voor de gemeenten 
Brecht en Malle. Dat blijft het doen, 
ook al verhuist Het dierenthuisje nu 
naar Geel. 

“Aanvankelijk was het nieuws dat 
we hier in Brecht weg moesten een 
drama, maar nu lijkt de verhuis een 
zegen te worden voor de vzw”, meent 

Dierenasiel verhuist naar Geel
Geel, Brecht

“Eerst leek de verhuizing een drama te worden, maar nu beginnen we 
er de vele voordelen van in te zien”, zegt Sonja De Keyser. FOTO W&F

bezielster Sonja De Keyser. “In Geel 
hebben we een veel grotere stek ge-
vonden waar de dieren meer ruimte 
krijgen. Zo wordt de poezenren vier-
maal zo groot: 4000 vierkante meter 
tegenover 1000 nu. Het hele gebied 
is 1,3 hectare groot. Dit hebben we 
kunnen kopen dankzij de renteloze 
leningen van leden-sympathisan-

Het dierenthuisje opende  
gisteren voor het laatst de 
deuren in Klein Veerle in 
Brecht. De vzw moet daar weg 
en verhuist tegen eind oktober 
naar een nieuwe locatie in Geel 
Ten Aard. 

Door de uitzonderlijk 
warme julimaand 
is de ijsverkoop bij 
IJsboerke met 40 

procent gestegen ten opzichte 
van 2013. 

Verkoop
IJsboerke 
stijgt met 
40 procent

“In de hemel moeten ze IJsboer-
ke graag zien”, lacht Van Springel, 
financieel directeur van Glacio-IJs-
boerke. “Want begin dit jaar zat IJs-
boerke nog in lastige financiële pa-
pieren. En dan krijg je zo een zomer. 
We zijn blij dat onze inspanningen 
op deze manier worden beloond. 
Maar we waren er  klaar voor. Nu 
zie je waarom we destijds zoveel be-
lang hechtten aan die deadline voor 
de overname.” 

Van Springel, die samen met Pe-
ter Janssen in het voorjaar IJsboerke 
overnam en zo voor een faillissement 
behoedde,  zegt dat het goede weer 
ook de ijsjesverkoop in recreatie- en 
pretparken als de Lilse Bergen, het 
Zilvermeer en andere spectaculair 
doet stijgen. “Na het triestige voor-
jaar  mocht dit ook wel”, besluit Wer-
ner Van Springel. HHM

Tielen

Westerlo

ALS-patiënt 
gaf ‘vreselijke 
ziekte’ gelaat

In Oosterwijk (Westerlo) 
is afgelopen vrijdag Mil 
Boeckx overleden na een 
jarenlange strijd tegen 

de ongeneeslijke ziekte 
ALS. Ondanks het feit dat hij 
zienderogen aftakelde, vormde 
hij in juni met familie en 
vrienden de drijvende kracht 
achter een ALS-benefiet.

Mil Boeckx verliest 
allerlaatste strijd

ALS-patiënt Mil Boeckx was blij dat hij zijn eigen succesvolle benefiet ten voordele van de ALS-liga op 1 juni 
nog mee kon maken. Hij verloor twee maanden later de laatste strijd. FOTO JOREN DE WEERDT

De toestand van Mil Boeckx (48) 
liep de laatste twee weken sterk ach-
teruit. “Hij was helemaal op, hij kon 
niet langer vechten”, vertelt zijn  
weduwe Nicole. “Mil heeft altijd te-
gen zijn ziekte gevochten. Hij was 
geen opgever. Dat hij zo lang blijven 
leven is, vormt daarvan het beste 
bewijs. Maar de laatste twee weken 
ging het duidelijk minder en minder 
goed. Hij kon niet meer eten, waar-
door hij geen reserves meer had. Ook 
praten lukte niet meer, waardoor hij 
niet meer kon zeggen hoe hij zich 
voelde. Hij had zijn strijd gestreden. 
Hij is vrijdagavond overleden.”

Motorische zenuwcellen
De diagnose van Amyotrofe Late-

rale Sclerose (ALS) kwam drie jaar 
geleden voor Mil Boeckx en zijn fa-
milie als loodzware klap aan. ALS is 
een ongeneeslijke ziekte waarbij de 
motorische zenuwcellen in de her-
senen stelselmatig wegvallen. Mil 
was voordien een ware levensgenie-
ter, die ervan hield met vrienden te 
voetballen en een pintje te drinken. 
Maar door de ziekte belandde hij in 
een rolstoel en takelde zijn lichaam 
zienderogen af.

Maar opgeven stond niet in zijn 
woordenboek. Meer nog, hij nam 
zelf het initiatief om met familie en 
vrienden in Oosterwijk (Westerlo) 
een groots benefiet op te zetten, met 
als doel geld in te zamelen voor het 
ALS-onderzoek en de ziekte wat 
meer bekendheid te geven. Het bene-
fiet op 1 juni was een doorslaand suc-
ces. Een ontroerde Mil Boeckx mocht 
enkele weken later meer dan 70.000 
euro overmaken aan de ALS-liga.

“Dat benefiet zelf nog meemaken 

werd zijn grote streefdoel”, zegt  
Nicole. “Dat het zo’n succes gewor-
den is, heeft hem enorm veel voldoe-
ning gegeven en duidelijk erg veel 
deugd gedaan. Maar tegelijk heeft 
het hem heel veel energie gekost. Op 
21 juni zijn we ook naar de opening 
van een speciaal zorgcentrum voor 
ALS-patiënten in Middelkerke ge-
weest, waar een soort hotel is waar 
ook familieleden mee op vakantie 
kunnen gaan. Hij vond het fantas-
tisch, maar ook dit kostte hem fysiek 

en mentaal weer heel veel energie. 
En ik merkte dat hij nadien niet goed 
meer kon recupereren. ALS is een 
verschrikkelijke ziekte”, zegt Nicole. 
“Want je staat compleet machteloos. 
Niet alleen als patiënt, maar ook als 
partner. Je kunt niets doen om hem 
te helpen.”

Boeckx wordt 9 augustus om 10u 
begraven in de kerk van Oosterwijk 
(Westerlo). De avond voordien is 
er gelegenheid om hem een laatste 
groet te brengen. HANS OTTEN

ten van Het dierenthuisje. Het geld 
dat het benefiet en de andere acties 
hebben opgebracht, dienen voor de 
verbouwing.” Maar zelfs dat is niet 
toereikend. Daarom staat er online 
een verlanglijstje van wat Sonja De 
Keyser en Peter Kloeck nodig hebben 
om te kunnen verbouwen in Geel.

“Heel wat kosten”
De open dag vormt meteen ook 

het startsein van de verbouwing 
van de nieuwe locatie. Ook de op-
brengst van de open dag dient voor 
de werken. “Op het terrein staat een 
oude boerderij die moet heropge-
bouwd worden. Verder hebben we 
een loods gekregen van mensen uit 
Kapellen die ook daar moet komen, 
de dieren hebben een keuken nodig 
en zo meer. We staan dus voor heel 
wat kosten.”  ELLA

 0476.95.19.98,  
www.hetdierenthuisje.be

RECHTBANK
Geel
Man sleurt vrouw 
mee bij de haren

De 32-jarige Adil B. uit Geel moest 
zich voor de strafrechter in Leuven 
verantwoorden omdat hij tegen zijn 
ex-vrouw in Scherpenheuvel-Zi-
chem op 2 april 2012 en op 12 augus-
tus 2012 geweld zou gebruikt heb-
ben. In augustus zou hij haar zelfs 
bij de haren naar zijn woning in Geel  
gesleept hebben. Door beide aan-
vallen was ze een week arbeidson-
geschikt. Het koppel was begin 2012 
uit elkaar gegaan. De procureur des 
konings vroeg 18 maanden cel en 
600 euro boete. De dertiger bleef af-
wezig op de zitting, zijn raadsman 
meldde dat zijn cliënt alles ontken-
de. Vonnis op 17 september. SVDW

“In Geel hebben 
we een veel 
grotere stek 
gevonden waar  
de dieren meer 
ruimte krijgen.”
SONJA DE KEYSER
BEZIELSTER DIERENTHUISJE


