
HET BELANG VAN LIMBURG
WOENSDAG 23 MEI 2018 23UIT UW GEMEENTE

Het Militair Commando Provincie Limburg en 
de Koninklijke Kring Mars en Mercurius Hasselt organiseren hun 

16de Lenteconcert

Reservaties en inlichtingen:
Secretariaat Galaconcert - Guffenslaan 26, 3500 Hasselt Tel: 02 443 12 79
E-mail: galaconcertlimburg@mil.be
Rekeningnummer: BE66 0003 0973 5043

Donderdag 07 juni 2018 20.00 uur 
Cultuurcentrum Hasselt

The Bl!ndman[sax]

De Koninklijke  
Muziekkapel van de Gidsen

Onder leiding van
Kapelmeester Kapitein-commandant YVES SEGERS 

Featuring  

VIP-arrangement (met receptie): € 45
Business-kaart: € 20

MAASMECHELENMAASEIK

Dure opknappers 
van meubels proberen 
welgestelde senioren 
op te lichten
In Maaseik heeft een 86-jarige 
vrouw haar fauteuil meegege-
ven aan twee Nederlandse 
meubelstoffeerders. Die boden 
hun diensten aan huis aan en 
namen de zetel mee. Maar de 
firma uit Roermond bracht de 
zetel niet terug op het afge-
sproken tijdstip, afgelopen 
vrijdag. De politie heeft daarop 
de mannen in Roermond 
gecontacteerd. Blijkbaar had de 
firma ook andere Maaseike-
naars benaderd en waren die 
niet akkoord gegaan met de 
werkwijze. De politie waar-
schuwt nu voor de firma omdat 
die welgestelde senioren in de 
regio rond Maaseik benadert 
om meubels en tapijten te 
reinigen of te stofferen tegen 
hoge prijzen. (maw)

HASSELT
Veertien rijbewijzen 
ingetrokken tijdens 
pinksterweekend 

Tijdens het Pinksterweekend 
hebben de Wegpolitie Limburg 
en de zones Limburg Regio 
Hoofdstad en Kempenland 
SLim-controles gehouden. Van 
de 857 bestuurders die 
moesten blazen, hadden er vijf 
te veel gedronken. Negen 
bestuurders reden onder 
invloed van drugs. Bij snel-
heidsmetingen reed 11 procent 
te snel. 312 van de 2.924 
gecontroleerden krijgen een 
boete. Er waren ook nog pv’s 
voor rijden zonder gordel (7 
pv’s), rijden zonder inschrijving 
(2) en andere inbreuken.
Op de Limburgse wegen zijn 24 
ongevallen met gewonden 
gebeurd. Bij aanrijding waarbij 
de politie vaststellingen deed, 
moesten de betrokkenen 
blazen. Vijf bestuurders hadden 
gedronken. In totaal zijn 
veertien rijbewijzen ingetrokken 
voor zware overtredingen. (maw)

De voorbije decennia verloor
ze zelfs al zeven familieleden
aan de ziekte. “In de mate van 
het mogelijke raad ik patiënten
altijd aan om positief te blijven.
Dat rekt sowieso je leven. 
Schrik om eraan te sterven heb
ik niet. Als de ziekte komt en 
het is mijn tijd om te gaan, dan
is het zo. Dat besef ik sinds ik 
mijn Tom verloren heb bij een
ongeval op 2 oktober 2016.” 
De jongeman kwam samen
met een vriendin om op de Ko-
ning Boudewijnlaan in Die-
penbeek.
Sindsdien is er voor Emmanu-
ella een leven voor en een leven
na het ongeval. “Ik ben nogal 
verward en heb schrik om fou-
ten te maken. Het is tijd om wat
rust te nemen. Ik dreig mezelf
anders voorbij te lopen. In de 
toekomst zal ik wat meer op de
achtergrond verdwijnen, maar 
me wel nog inzetten voor klei-
nere activiteiten zoals een wa-
felverkoop of een rommel-
markt”, klinkt het. 
Ook voor de Ouders van Ver-
ongelukte Kinderen zet Em-
manuëlla zich nog in. “Ik wil
me nog wat meer verdiepen in 
het SAVE-charter, dat meer 
aandacht vraagt voor ver-
keersveiligheid. Momenteel 
bekijkt Dilsen-Stokkem het 
charter nog. Hopelijk volgt een
handtekening snel. Erna hoop
ik Diepenbeek te overtuigen.”
XMeer info over het benefietconcert via 

als.be/nl/Benefietconcert-tvv-ALS-Liga
of via ellawyckmans@gmail.com. 

Emmanuela Wyckmans is de drijvende kracht achter het benefietconcert van komende zaterdag. FOTO JEFFREY GAENS

Ik raad patiënten altijd 
aan om positief te blijven.
Dat rekt sowieso je leven.
Schrik om aan ALS te 
sterven heb ik niet

Emmanuela WYCKMANS
Vrijwilligster ALS Liga

Maasmechelse die al 7 familieleden verloor aan 
de ziekte organiseert benefiet voor ALS Liga

“Ooit zal ik ook ALS krijgen, 
maar wanneer weet ik niet”

Zaterdag treedt het honderdkoppige koor Echo-Alterecho op ten 
voordele van ALS Liga Maasland. Emmanuela Wyckmans uit 
Maasmechelen zette haar schouders onder het benefietconcert. “Als 
drager van het gen ga ik ook ooit ALS krijgen, maar wanneer weet ik 
niet”, zegt de vrouw die al zeven familieleden aan de ziekte verloor. 
Na het concert neemt ze gas terug. “Anders loop ik mezelf voorbij. Nu 
ga ik meer tijd steken in de mensen rondom mij”, aldus de vrouw die 
mentaal moe is na het overlijden van haar zoon Tom Goossens (24) 
bij een verkeersongeval in 2016.

“Ik ben kletsnat. Ik ben net met
de fiets terug van een bezoek aan
een ALS-patiënt. Als vrijwilliger
geef ik patiënten ook de eerste 
info over de Liga; waar ze recht 
op hebben en waar ze terecht-
kunnen voor hulp”, zegt Emma-
nuella, wanneer we haar telefo-
nisch contacteren. Zaterdag zal
ze alvast haar handen vol heb-
ben in Zaal Sint-Remigius in
Vucht met het concert. Met zo’n
honderd leden van 7 tot 70 jaar 
brengt Echo-Alterecho covers 
van onder meer Queen en Ri-
hanna. Vervolgens is er nog een
fuif. De opbrengst gaat volledig 
naar de ALS Liga en de strijd te-
gen de neurologische ziekte die 
het lichaam langzaam maar ze-
ker verlamt.

Verongelukte kinderen 
Net als vier andere familieleden 
is Emmanuëlla drager van het
gen die de ziekte veroorzaakt.

Geert HOUBEN

MEEUWEN-GRUITRODE / HOUTHALEN-HELCHTEREN

Kleine opflakkering heidebrand schietveld
brand schiet. Ook blijft code 
oranje van kracht en dus geldt er
hoge brandgevoeligheid op en
rond het militaire schietveld. Al
onze brandtorens blijven per-
manent bezet en er is van onze 
diensten bijzondere waakzaam-
heid inzake mogelijke herop-
flakkering van heidebranden”, 
gaat Thys verder. Het ANB zet
extra boswachters in om het ge-
bied goed te monitoren. 

Kwaad opzet 
Het vuur is waarschijnlijk aan-
gestoken, op het schietveld wer-
den 18 brandhaarden ontdekt.
De brandjes van zondag hebben
ongeveer 8 hectare gras en heide
vernield.

Maandag werd er na de fikse brand van zondag op het schietterrein 
op de grens met Helchteren en Meeuwen nog nageblust. “Op dit 
klein brandje na is momenteel alles onder controle, maar iedereen 
blijft extra waakzaam”, vertelt Koen Thys van het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB).

Roger DREESEN

Na de bluswerken van zondag 
bleef het vuur verder sluimeren 
in de turflaag in de ondergrond.
Zo werd maandag nog zo’n 
brandje opgemerkt door een
burger en kwam de brandweer
van Genk ter plaatse om na te 
blussen. “Door de opstekende 
wind kon het vuur weer opflak-
keren, maar er werd alert gerea-
geerd zodat het vuur snel geblust
was”, zegt Koen Thys van ANB.
De militairen op het schietveld 

staan 24 uur op 24 stand-by met
hun brandweerteams. Op het
terrein zelf blijft het leger en ook
ANB systematisch controleren 
en inspecteren. Op het schietter-
rein zijn er momenteel geen 
schietoefeningen met oefen-
bommen.

Code oranje 
“Ondertussen rekenen we op een
stevige bui en veel regen om te
voorkomen dat heide weer in


