
20 dinsdag11februari2014

KP

‘Team vanMil’ organiseert weer benefiet
Het ‘TeamvanMil’ gaatdewens
vanMilBoeckx,de48 jarigeman
uitOosterwijkdieafgelopenzo-
meraanALSstierf, verdervervul-
len.Erkomtopnieuweenbene-
fiet tenvoordelevandeALS-liga.

WESTERLO-OOSTERWIJK

WijlenMil Boeckx, die zijn vrienden en familie inspireerde om in
zijn plaats te blijven vechten tegen de ziekteALS. Foto De La Cruz

Vorig jaar in juniorganiseerdede
ALS-patiëntnogzelf eengrote
benefietomgeld in tezamelen
voordeALS-ligaenomandere
patiënten te steunen.Zijnvrien-
denzettendatwerkvoort.

«Metalonzevrijwilligersstonden
weindecemberopdekerstmarkt
vanWesterloendaarhebbenwe,
ook door kerstkaarten te verko-
pen, maar liefst 4.000 euro inge-
zameld voor de ALS-liga», begint
Gert Lemmens tevertellen.
Hij isde initiatiefnemerendebe-
ste vriend van Mil. «Met dat be-
drag zijn we al heel blij, maar we
zouden graag het succes van de
voorbije benefiet willen door-
trekken.Dezeweekhebbenweal
onze koppen bij elkaar gestoken
omeenplantebedenken»,vertelt
Gert.
«Hoogstwaarschijnlijk zullen we
op zondag 8 juni met Pinksteren
een ontbijt-motorrit-barbecue
organiseren. Zowel met als zon-
der een motor, iedereen kan ko-
men ontbijten en/of barbe-
cueën», legtGertLemmensuit.De
komendewekenzalhetTeamvan
Milverderbrainstormenoverdie
plannen om ze concreet uit te
werken.
«Hiermee latenweMil zijn wens
verderleven.Hijwildezoveelmo-
gelijk geld in te zamelen voor de
ALS-liga,,zodat andere patiënten
gesteund kunnen worden en er
onderzoekkangebeurennaar de
ontwikkeling van een genees-
middel tegen de dodelijke spier-
ziekte», besluitGert Lemmens.
Mil overleed op 2 augustus 2013
aandespierziekte.

(JOBG)

Deze zomer werken op E313 en E34
VlaamsministervanMobiliteit
enOpenbareWerkenHildeCre-
vits (CD&V)heeftdewerkenbe-
kendgemaaktdiedit jaar zullen
gebeurenaandeautosnelwegen
inVlaanderen. Inonze regio
wordtergewerktopdeE313.Ook
Kempenaarsdie richtingAnt-
werpenmoeten, zullenwegen-
werkentegenkomen.

✔E313. Inonzeregiowordterdit
jaar vooral in de zomerperiode
gewerktopdeautosnelwegen.Zo
staan er onderhoudswerken ge-
plandaandeE313 terhoogte van
Westerlo,Geel, Laakdal enMeer-
hout, telkens in de richting van
Antwerpen. De werken zullen

daar uitgevoerd worden tijdens
de weeknachten en een viertal
weekends in augustus en sep-
tember.Tijdensdewerkenzalhet
verkeer in beide richtingen over
één in plaats van twee rijstroken
moeten. Die rijstroken worden
licht versmald. Daarnaast zal er
ook een snelheidsbeperking van
70kilometerperuurgelden.
✔E34. In junistartenerookvoor-
bereidendewerken opde E34, in
beiderichtingen,tussenOelegem
en Zoersel. Daar worden er on-
derhoudswerken aan het asfalt
uitgevoerd. De werkzaamheden
zelf starten in juli en duren tot
september.Dewerkengaanover-
dagdoor,ookinhetweekend.Het

verkeermoet over versmalde rij-
strokenenergeldteensnelheids-
beperking van 70 kilometer per
uur.Debusstrookvaltdanweg.

Spitsstrook
✔E19. Wie vanuit Antwerpen in
de richting van de Noorderkem-
pen wil rijden, moet vanaf juni
2014gebruikkunnenmakenvan
een nieuwe spitsstrook die aan-
gelegd wordt op de E19 tussen
Antwerpen-Noord en Sint-Job-
in-’t-Goor.Vanaf7maartworden
er daar ook onderhoudswerken
aan het asfalt uitgevoerd. In de
periode van de wegenwerken
wordt hinder verwacht in beide
richtingen. (BHR)

KEMPEN

Trucker per ongeluk in Komen Eten
WESTERLO

Willy ‘Borre’ Borremans uitWesterlomaakt
deze week hetmooie weer bij Komen Eten op
vier. De 44-jarige trucker is eerder toevallig in
het programma terecht gekomen. «Ik hadme ei-
genlijk ingeschreven voor een datingprogram-
ma», verteltWilly. Al wil dat niet zeggen dat hij
een slechte kok is. «Ik ging lessen volgen bij een
kokkin die 25 jaar heeft gekookt voor prins de
Merode.»

JOLIEN BOECKX

Willy Borremans -Borre voor de
vrienden- werkt al 23 jaar als
vrachtwagenschauffeur. Hij
houdtenormvanDucatimotoren
enhoewel jehetopheteerstege-
zichtnietverwacht isBorre iseen
echtehobbykok.
«Ik klop soms dagen van vijftien
werkuren. Als ik dan ‘s avonds
thuiskom, ben ik heelmoe,maar
tochkookikelkedagzelf», vertelt
de trucker. «Voor mij is dat ont-
spanningnaeendagindevracht-
wagen te zitten. Ik kookhet liefst
metversegroenten,wantdatver-
schil proef je echtwel.»
Willy gaat heel nauwkeurig te
werk in de keuken. «Het komt
misschien omdat ik wat ruiger
ben door mijn job als vrachtwa-
genchauffeur, maar de mensen

zienmij niet echt als kok. Ze we-
ten niet dat ik een andere kant
heb. Zo ga ik twee keer per week
boogschieten bij de gilde van
Westerlo. Die sport vergt preci-
siewerk.Eneigenlijkwerkikinde
keukennet zo.»
Toch schreef Borre zich niet be-
wust in voor het kookprogram-
ma. «Ik had mij eigenlijk inge-
schreven voor een datingpro-
gramma op Vijf. Van hen hoorde
ik niksmaar enkelemaanden la-
ter kwam de vraag van Komen
Etenof ikwildedeelnemen.Aan-
gezienikmijnplankantrekkenin
de keuken en ik zo ook mensen
leer kennen, heb ik toegezegd»,
gaatWillyverder.
Willy zal zijn gasten niet zomaar
iets voorschotelen. «Ik hoef niet
tewinnen,maarikwilweldathet
perfect is. Daarom heb ik les ge-

WillyBorremans bij zijnDucatimotor. Foto Maria De La Cruz

VEERTIGER HAD LIEVER DEELGENOMENAAN DATINGPROGRAMMA OPTV

Hetapostelenretabeldatmo-
menteel indeGeelseSint-
Dimpnakerkhangt,wordtdefi-
nitief opgenomenopdeVlaam-
seTopstukkenlijst.Daarop
staathet roerendcultureel erf-
goedvandeVlaamseGemeen-
schapdateenbijzonderebe-
schermingkrijgt.

De stukken op de lijst moeten
omwillevanhunuitzonderlijke
waarde voor de Vlaamse Ge-
meenschap bewaard blijven.
Het apostelenretabel is het
oudst bewaarde Vlaamse reta-
bel in gepolychromeerde na-
tuursteen. Het kunstwerk da-
teert uit de veertiende eeuwen
goldalsvoorbeeldvoordevleu-
gelretabelen die later in de Ne-
derlandenvervaardigdzijn.
Voor de kerkfabriek van Sint-
Dimpna, dat eigenaar is vanhet

stuk,heeftdeerkenningookge-
volgen. Zo moet deKerkfabriek
voortaan toelating vragen aan
deVlaamseoverheidomhetre-
tabel buiten Vlaanderen te
brengenendeoverheidkanhet
werk kopen tegen de interna-
tionale marktwaarde als het in
buitenlandse handen dreigt te
komen.Bijeenrestauratiezalde
overheid een subsidie tot
80 procent van de totale kost-
prijs toekennen.

Niet enige kunstwerk
Eerder haalden het passiereta-
bel en het Sint-Dimpnaretabel
de Vlaamse Topstukkenlijst.
Ook die werken zijn te bewon-
deren in de Sint-Dimpnakerk.
Een retabel is een groot schil-
der- of beeldhouwwerk dat de
muur boven een altaar bedekt
ineenkatholiekekerk. (BHR)

Retabel Sint-Dimpnakerk
op Vlaamse Topstukkenlijst

GEEL

Het retabel in deSint-Dimpnakerk. Fototheek Gasthuismuseum

Sportkampen krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie kun-
nen kinderen en jongeren van
zes tot zestien jaar in Herentals
deelnemen aan verschillende
sportkampen, een organisatie
van de stedelijke Sportdienst.
Die sportkampen vinden plaats
van3 tot7maart.
Inschrijven voor een sportkamp
kan vanaf nu via de website
www.uitinherentals.be/sport-

kampen. Daar vinden belang-
stellendenmeteenookmeer in-
formatie over de verschillende
kampen.
Voor meer informatie kunnen
geïnteresseerdenookterechtbij
de stedelijke Sportdienst in
sporthal De Vossenberg, Mark-
gravenstraat 97, telefoon:
014/28.52.50., sportdienst@he-
rentals.be. (JOBG)

HERENTALS

TURNHOUT

White Caps boos
over «harde
optreden» politie
Hetbestuurvan ijshockeyclub
WhiteCapsuitTurnhoutgaat
klacht indienenbij ComitéP.De
klachtkomternadatdeLuikse
politie enkele supportersvan
declubnadeverlorenbekerfi-
nalehardhandigheeft aange-
pakt. «Inhetvoetbal zijn fans
datmisschiengewoon,maar
niet inhet ijshockey», zegt
voorzitter JohnnyBaudewyn.

Bijhetverlatenvandeijsbaanin
Luikkwamhetafgelopenweek-
endtoteenschermutselingmet
de supporters van White Caps.
Het incident ontstond toen een
Turnhoutse supporter een vlag
van de tegenstander van een
muur in het sportcomplex wil-
de halen. Supporters van Luik
probeerdendat teverhinderen.
Deruzieontaarddeendepolitie
kwam tussenbeide. «De politie
heeft veel te hardhandig opge-
treden»,vindtvoorzitter Johnny
Baudewyn. «In plaats van de
twee personen die betrokken
warenbijhet incidentteverwij-
deren, begonnen de ordehand-
havers met stokken te slaan en
metpeperspraytespuiten.Zelfs
een kind van zeven jaar kreeg
peperspray inhetgezicht.»
De politie heeft zes supporters
van White Caps opgepakt. Ze
moesten mee naar het politie-
kantoorenkwamenpaslaterop
de dag weer vrij. «Ze wilden al-
leen maar hun kinderen be-
schermen voor het geweld van
de politie», vervolgt Johnny
Baudewyn. «Ze hebben geen
proces-verbaal gekregen en
hebben dus ook geen officiële
uitlegwaaromzezijnopgepakt.
We kunnen het gedrag van de
politie niet aanvaarden. Die
weigert excuses aan te bieden
en daarom dienen wij een
klacht inbij ComitéP. (JVN)

GEEL

Kantine doorzocht
Dieven zijn binnen gedrongen
ineenkantineaanWinkelomin
Geel.Deinbraakwerdmaandag
om10.20uurvastgesteld.Deda-
ders braken een deur open aan
dezijkantopenendoorzochten
de kantine. Het is niet duidelijk
of ze ietsmeenamen. (JVN)

MOL

Inbraak in leeg huis
Dievenbrakenzondagvoormid-
dag binnen in een leegstaande
woning in de Maalderstraat in
Mol. Ze forceerden een raam,
maarmaaktengeenbuit. (JVN)

HERSELT

Raam ingeslagen
Dieven hebben in de nacht van
zaterdagopzondagingebroken
in een auto die geparkeerd
stond aan de Blaubergsesteen-
weg in Herselt. Ze sloegen de
achterruit aan diggelen en
doorzochten een trolley die in
de kofferbak lag. De daders
maaktengeenbuit. (JVN)

HERSELT

Kasten doorzocht
Dieven zijn zaterdagavond tus-
sen 17.30 uur en 20.15 uur een
woning aan Verbrand Goor in
Blauberg (Herselt) binnenge-
drongen.Zeforceerdendevoor-
deur en doorzochten enkele
kasten, maar maakten geen
buit. (JVN)

RETIE

Raam geforceerd
Dievenzijnzaterdag indevoor-
avondeenwoningindeVelden-
straat in Retie binnengedron-
gen. Ze forceerden een raamen
doorzochten het huis, maar
maakten op het eerste zicht
geenbuit. (JVN)

volgd bij een kokkin die 25 jaar
gewerkt heeft voor prins de Me-
rode. Ze heeft me enkele goede
tips gegeven. Het zal dus schrik-
ken zijn voor de andere deelne-
mers als ze een prinselijk bordje
voorgeschoteld krijgen van een
vrachtwagenbestuurder.»
Ook de locatie van het etentje is

speciaal. «Ikneemdekandidaten
mee naar de Asberghoeve, het
clublokaalvandeschuttersgilde.»
Die ruimte heeft Willy zelf inge-
richt. «Ik ben snel zelf een salon
gaan kopen. Nu lijkt het op een
woonkamer.Enkelepersoonlijke
spullenmakenhetnogwatgezel-
liger.»

Willy Borremans kookt morgen
’thuis’ voor de andere deelne-
mers. Het programma start om
20.15 uur op Vier. Op het menu
staat alvast: bloemkoolcrème
met spicy curryscampi, stoof-
vlees met trappist en pastinaak-
puree. Om af te sluiten belooft
Borreeenhemelsechocomousse.


