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SINTTRUIDEN/ZOLDER
Sinds ze in 2009 de smaak van
het ‘driften’ te pakken kreeg en
in 2010 Belgisch Kampioen
werd in die discipline, is Dani
que Aelaerts uit SintTruiden
een vaste waarde op racecir
cuits in heel het land. Ze reed
ondertussen ook al rally's mee
en zat ook vorig jaar achter het
stuur bij de 24 uren van Zolder.

Geld inzamelen

‘Maar dit jaar wil ik er een ex
tra elan aan geven’, zegt ze
vastberaden. ‘Ik wil vooral geld
inzamelen voor een onderzoek
naar een ziekte die nog niet
echt gekend is in ons land,
maar wel heel wat slachtoffers
eist. Ik ben zelf mijn oma en
groottante verloren aan die
vreselijke ziekte. Op minder
dan een jaar tijd takelden ze af
en overleden ze’, zegt Danique.
‘Dat gebeurde tijdens mijn
jeugdjaren en op school maakte
ik er nog ooit een eindwerk
over. Mijn droomwas om labo
rante te worden, maar daar
hadden we thuis de middelen
niet voor. Nu, jaren later, wil ik
alsnog iets doen voor het on
derzoek.’
In ons land lijden ongeveer
800 à 1.000 mensen aan Amyo

trofe Lateraal Sclerose (ALS),
een spierziekte die zowat elk li
chaamsdeel uiteindelijk lam
legt en vervolgens leidt tot het
overlijden van de patiënt. Jaar
lijks sterven er meer dan
200 patiënten en komen er
minstens evenveel bij.
‘Deelnemen aan een race zoals
in Zolder kost me ongeveer

10.000 euro en die moet ik bij
een zien te sprokkelen dankzij
de hulp van sponsors. Daar
naast vraag ik nu aan iedereen
om 100 euro te schenken voor
het onderzoek naar de ziekte.
Wie meedoet krijgt een toe
gangskaart voor de 24 uren en
zijn of haar naam opmijn wa
gen’, zegt de snelle twintiger.
‘Ik rij met een Porsche 997
GT4 of met een 996 GT3, af
hankelijk van de vrije zitjes in
mijn team.’
Wie de pilote en het onder
zoek wil steunen kan terecht
op de facebookpagina van Da
nique Aelaerts.

De 25jarige Danique heeft de looks van een echte pitspoes, maar tijdens
de 24 uren van Zolder in augustus scheurt ze over het circuit in een
Porsche met één goed doel voor ogen: geld in te zamelen voor het onder
zoek naar de dodelijke spierziekte ALS.

RAF VANMECHELEN

Sponsor krijgt naam op deelnemende Porsche

Racepilote Danique zamelt
geld in voor ALSonderzoek

,, DANIQUE AELAERTS
Racepilote

Ik ben zelf mijn oma en
groottante verloren aan
die vreselijke ziekte

Danique Aelaerts heeft de smaak
van het racen te pakken. Foto: vrs

In het kader van het Spartacus
plan bouwtDe Lijnmomenteel
een busstationmet een plein er
voor,maar Beringen krijgt ook
een nieuw busnet, waarbij lijnen
hertekend of vervangenworden
door nieuwe lijnen.

Verkeersknooppunt

‘Het busaanbodwordt afge
stemd op de treinen in de stop
plaats Beringen’, zegt Sonja Loos
vanDe Lijn. ‘Op diemanier
krijgt de rol van Beringen als
verkeersknooppunt voor de re
gio concrete vorm.Het nieuwe
aanbod gaat in op 14 juli.’
Op een aantal buslijnenworden

de trajecten, haltes en rijtijden
aangepast. Bekende buslijnen
(2 en 29) verdwijnen en in de
plaats komen nieuwe buslijnen
(de lijnen 22, 23, 52 en 58). ‘We
willen het busnet transparanter
maken’, zegt Sonja Loos. ‘We
gaan het net herschikken zodat
het eenvoudigerwordt, maar het
aanbodwordt zeker nietminder.
Integendeel, er komenmeermo
gelijkheden voor de reiziger. De
wachttijden aan het treinstation
zullenmaximaal vijf minuten
bedragen. Trein en busmoeten
complementair zijn, niet elkaars
concurrenten. Voor bepaalde
verbindingen is de trein sneller
dan de bus.’

Infocampagne

Omhet voor de reiziger alle
maal duidelijk temaken, komt
er een infocampagne: op deweb
site vanDe Lijn, in de scholen,

in Bmagazine (het infoblad van
de stad Beringen) en in de bus
sen zelf. Het huidige busstation
in Beringencentrumblijft wel
behouden  het wordt vooral
door scholieren gebruikt , maar
heet voortaan Bogaersveld.
Meer info vind je opwww.de

lijnaanpassingen.be/limburg.
De Lijn zorgt ook voor aangepas
te lijnfolders in het stedelijk ad
ministratief centrum in de
Mijnschoolstraat, de stelplaats
vanDe Lijn in Beverlo en de
Lijnwinkel inHasselt, of via De
LijnInfo: 070220.200. (pbvm)

Nieuw busnetmoet verbindingenmet treinen vlotter maken

De Lijn bouwt op dit moment een
busstation in Beringen. Foto: pbvm

BERINGEN Beringen
krijgt niet enkel een bus
station op de hoek van de
Koerselsesteenweg en de
Motstraat, maar ook
een gloednieuw busnet.

MAASEIK

Drugs enwapen
De politie controleerdemaan
dagavond bestuurderD.B. aan
deHugo van derGoesstraat en
vond een kleine hoeveelheid
wiet en een verbodenwapen.
Ook eenman die bij dewagen
stond had cannabis. (ppn)

MAASEIK

Auto in de gracht
S.B. (38) kreeg gisteren om
10 uur een klapband op de
Kasteelstraat en belanddemet
haarwagen in de gracht. Het
voertuigmoest getakeldwor
den. (ppn)

LOMMEL

Hondbijt vrouw
Een hond beetmaandagavond
rond 17.50 uur een vrouw in de
Sterstraat. De politie kwam ter
plaatse. (ppn)

‘Een infectie kan voor Timmy het einde zijn’

SINTTRUIDEN De 37jari
ge Timmy Putzeys uit SintTrui
den lijdt aan ALS en was vorig
jaar samen met zijn echtgenote
Rosita (33) en dochtertje Myrthe
(10) te zien in een spotje op Eén
en op affiches langs de Vlaamse
wegen. Timmy kan niet meer be
wegen en spreken en praat enkel
nog met zijn ogen. Met behulp
van een camera en een speciaal
apparaat duidt hij met zijn ogen
de letters aan om korte woordjes
te vormen. ‘Hij zat vorig jaar al in
de ergste fase van de ziekte’,

zegt Rosita. ‘Toen we aan de
campagne meededen kon hij
nog zelfstandig ademen, nu
wordt hij beademd. Volgens de
dokters kan hij nog 30 jaar leven,
maar de minste infectie of long
ontsteking kan fataal zijn. Het is
mooi dat mensen zich inzetten
om geld in te zamelen voor on
derzoek, want dat blijft nodig.
Zelf hebben we al heel wat ge
daan, maar we kunnen mensen
niet blijven vragen om pensen
kermissen en spaghettiavonden
te organiseren.’ (vrs) Foto: vrs


