Oosterwijk neemt
afscheid van Mil Boeckx
,,
Vrijdag 9 augustus om
10 uur wordt Mil
Boeckx (48) begraven.
Mil verloor zijn jarenlange strijd tegen de
ongeneeslijke ziekte
ALS. Hij had op 1 juni
nog een benefiet
gehouden voor de
ALS-Liga.

ALS-patiënt verliest strijd
tegen ongeneeslijke ziekte

LEO BROUWERS
OOSTERWIJK Drie jaar geleden werd bij Mil Boeckx amyotrofe laterale sclerose of ALS
vastgesteld. ALS is een ongeneeslijke ziekte waarbij de motorische zenuwcellen in de hersenen stelselmatig wegvallen.
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Nicole Van Grieken
Echtgenote

Mil heeft heel hard
gevochten om zijn
laatste doel, de
benefiet, te kunnen
bereiken
‘Het vaststellen van ALS kwam
bij ons allemaal als een zware
klap aan’, vertelt Nicole Van
Grieken, de vrouw van Mil. ‘Mil
was een levensgenieter en een
sportman in hart en nieren. Hij
speelde meer dan vijfhonderd
wedstrijden in het eerste elftal
van Oosterzonen een reed samen met enkele vrienden wekelijks met de fiets. Het was ook
zijn wens om in het voetbaltruitje van Oosterzonen, met zijn
nummer vier, opgebaard te liggen. Zijn liefde voor zijn club

Mil Boeckx en zijn vrouw Nicole bij de
voorstelling van de benefiet in mei. Foto: lbm
was enorm groot.’
Ondanks het feit dat hij in een
rolstoel zat en zijn lichaam zienderogen aftakelde, lanceerde hij
vorig jaar het idee om een grote
benefiet te organiseren ten
voordele van de ALS-Liga. ‘Hij
wist familie en vrienden warm
te maken voor zijn idee en op 1

juni was het zo ver. De benefiet
was een gigantisch succes en
bracht meer dan 70.000 euro op.
Die cheque heeft Mil nog eigenhandig kunnen bezorgen aan de
mensen van de ALS-Liga. In die
periode zijn we ook nog naar de
opening van een zorgcentrum
voor ALS-patiënten in Middel-

Het was zijn wens om
in het voetbaltruitje
van Oosterzonen, met
zijn nummer vier,
opgebaard te liggen.
Zijn liefde voor zijn
club was enorm groot
kerke geweest. Toen merkten
we dat Mil berustte in zijn ziekte. Zijn ultieme doel, de benefiet, was voorbij en hij had een
mooi bedrag kunnen schenken
voor verder onderzoek naar deze vreselijke ziekte. Het woord
opgeven kende hij niet, maar na
de benefiet ging het zienderogen
achteruit. Het heeft hem fysiek
en mentaal heel veel energie gekost. Hij kon niet meer eten en
praten lukte ook niet meer. Zijn
lichaam liet hem volledig in de
steek. Mil was volledig op.’
‘De laatste jaren was het hier
elke maandagmiddag de zoete
inval’, vervolgt Nicole. ‘Vrienden en familie aten een boterham mee, er werd gelachen en
gezwansd en Mil genoot hier
ontzettend van. Ik wil dan ook
de mensen die Mil de laatste jaren zo ontzettend geholpen hebben nog eens van harte bedanken. Zij hebben mee zijn leven
gekleurd.’
INFO
Mil Boeckx wordt op vrijdag 9 augustus om 10 uur begraven. De eucharistieviering vindt plaats in de kerk van
Oosterwijk. Op donderdag 8 augustus
is er om 19 uur een gebedswake.

