
‘Mil was een levensgenieter’,
zegt Gert Lemmens, één van de
vrienden vanMil Boeckx (48).
‘Hij dronk al eens graag een pint-
je en voetbalde enorm graag. In
juni 2010 kwam hij mij met en-
kele karweitjes helpen en hij
klaagde toen over pijn in zijn be-
nen. Het werd steeds erger en na
een bezoek aan de dokter kwam
hij met het zware verdict: Mil
had ALS.’
Amyotrofe Laterale Sclerose is
een ongeneeslijke ziekte waarbij
alle lichaamsfuncties één voor
één uitvallen. Het geestelijk ver-
mogen en de zintuigen blijven

Mil Boeckx en zijn vrienden die de benefiet voor ASL organiseren. Foto: lbm

OOSTERWIJK Op zaterdag
1 juni organiseren de vrien-
den en familie van ALS-pa-
tiënt Mil Boeckx de benefiet
SOS ALS. Het doel is zoveel
mogelijk geld in te zamelen
voor het wetenschappelijk
onderzoek naar deze ziekte.

Vrienden van Mil houden benefiet voor ALS
wel intact. Er is alleenmaar ach-
teruitgang, nooit meer hoop op
beterschap.
Elkemaandagmiddag komen de
vrienden vanMil bij hem thuis
samen om een boterham te eten
en bij te praten. ‘OmdatMil niet
meer tot bij ons geraakt, schui-
ven we hier al bijna twee jaar
mee aan tafel’, zeggen Gert Lem-
mens en Charel Das. ‘Hier is ook
het idee van de benefiet ont-
staan.Mil vroeg ons of we niet
mee iets wilden organiseren.
Niet voor hem,maar voor de
ALS-liga. Mil heeft mee het hele
programma bepaald.’
‘Mil klaagt nooit’, zegt zijn
vrouwNicole. ‘Ook al is hij sterk
achteruitgegaan. Nu kijken we
samen uit naar de benefiet van
zaterdag 1 juni. Alle opbrengsten
gaan integraal naar de ALS-liga.
De grote wens vanMil is dat
men eenmedicijn kan vinden
om deze ziekte te stoppen.’ (lbm)

Programma SOS ALS

De benefiet vindt plaats op
zaterdag 1 juni op het kerk-
plein van Oosterwijk (Wester-
lo). Vanaf 14 uur zijn er optre-
dens en de hele namiddag is
er kinderanimatie. Er staan di-
verse drank- en eetstanden.
Op het podium zijn er doorlo-
pend optredens van fanfare De
Strijders, showorkest Blast
From the Past, Jess, Luka
Cruysberghes van Eurosong for
Kids, Funny Friends, Airis (Eu-
rosong 2012), Mathias Kruger
(The Voice), Pino Baresi, Stiks,
discobar Sunshine en Katerine
Avgoustakis. De presentatie
wordt verzorgd door Erik Goris
(Familie) en Lea Witvrouwen
(Benidorm Bastards). (lbm)

INFO www.facebook.com/
sosalsmil


