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HASSELT Zo'n vijftig leden
vanRotaryHasseltmaakten dui
zend kerstpakketten klaar voor
mensen in de Limburgse hoofd
stad die hetminder goed hebben.
Een vijftientalmedewerkers van
deHasseltse afdelingen van Sint
Vincentius haalden demaaltij
den en geschenkzakken dinsdag
ochtend op in een bedrijfsloods
aanHellebeemden en bedeelden
ze de hele dag in de zeven afde
lingen van de organisatie. ‘Zo
hebben zij ook eenmooie kerst’,
zegtWard Smeets vanRotary

HasseltHerckenrode. ‘We doen
dit nu voor de zestiende keer. Er
werden duizend koudemaaltij
den in een doos verpakt en per
gezin is er ook een zakmet bier,
appelsap en fruit. Alles gebeurt
door onze vijftig leden en de
partners. En demaaltijdenwor
den eigenhandig bereid.’

Imposante rij

Hetwas dinsdagochtend erg
druk aan de bedrijfshallen van
glasbedrijf Lerobel inHasselt.

Daar stond de imposante rij
maaltijden en zakken klaar om in
de tientallenwagens van de vrij
willigers van SintVincentius te
verdwijnen.

‘De pakkettenworden verdeeld
over zeven afdelingen’, zegtWil
ly Ariën, voorzitter van SintVin
centius Runkst. ‘Demeeste pak
kettenworden in de loop van de

dag afgehaald in onze lokalen,
maar er is ook een bedeling in
eenwoonwagenpark.’ Het feit
datwe duizend pakketten nodig
hebben, wijst er tochwel op dat
dit nodig is. Spijtig genoeg stijgt
het aantalmensen dat beroep
doet op onze organisatie nog
steeds. Het laatste jaar zijn er
tochweer zo'n honderdmensen
bijgekomen.’
Voor deminderbedeeldenwerd
het zo toch nog eenmooie kerst
avond, vooral dankzij de belange
loze inzet van de vele vrijwilli
gers. ‘Dat ismet plezier gedaan.
Ik ben gepensioneerd en komuit
de sociale sector. Die reflex gaat
er nooit uit’, besluitWilly.

Duizend Hasselaren hadden een mooie kerst
avond dankzij Rotary en de vereniging Sint
Vincentius. Zij maakten kerstpakketten en
schonken die aan minderbedeelden. Het aantal
mensen dat rekent op hulp stijgt nog steeds,
vertelt Willy Ariën van SintVincentius.

RAF VANMECHELEN

Aantal minderbedeelden neemt
nog toe in Limburgse hoofdstad

Duizend Hasselaren
krijgen kerstpakket

,,WILLY ARIËN
SintVincentius

Het aantal mensen dat
beroep op ons doet,
stijgt nog steeds

Zo’n vijftig leden van Rotary maakten duizend kerstpakketten. Foto: vrs

Duizend koude maaltijden werden
dinsdag bedeeld in Hasselt. Foto: vrs

‘De officiële vieringen van vijf
tig jaar Turksemigratie zijn
overal gepland in 2014,maar in
Eisden kwamen de eerste Turk
semijnwerkers al aan in 1963’,

vertelt heemkundige JanKohl
bacher, die dezemannen destijds
hun eerstewoordjesNederlands
leerde. ‘Daarombesteeddenwe
de voorbijemaanden al heel wat

aandacht aan dit jubileum.’
‘Voor Tuinwijk2020waren een
fototentoonstelling en bijhorend
fotoboek een ideaalmiddel om
mensenmet eenTurkse achter
grond bewust temaken van hun
verleden,maar ook voor onswas
dit nuttig’, legde voorzitterMi
chel Vigneron uit bij de boek
voorstelling. ‘Wij nemen immers
initiatieven omdeCité te pro
moten, ook bij de eigen inwo

ners. DeCité ismooi en uniek,
en is samenmet hetNationaal
Park voorgedragen alsWereld
erfgoed. En vermits er veel
Turksemensen in deCitéwo

nen, willenwe ook hen berei
ken.’
Dat bleek echter niet zo gemak
kelijk. ‘We deden langs verschil
lende kanalen een oproep naar
deTurkse gemeenschap om fo
to's beschikbaar te stellen’, zegt
Paul Sochacki, die samenmet
zijn zoon Sacha, JanKohlbacher
en JosHermans het fotoboek sa
menstelde. ‘De respons kwam
wat langzaamop gang, vooral
omdatwij somswekelijks naar
demoskee en ontmoetingscen
tra trokken om foto's te scannen.
Uiteindelijk konTuinwijk2020
honderden foto's inzamelen, en
ook in het fotoarchief van de
Stichting ErfgoedEisdenwaren
heelwat foto's voorhanden.’

Representatief beeld

Paul bladert tevreden door het
boek. ‘Het heetArkadas  vriend
want dat riepenwe in demijn

naar onzeTurkse kameraden. In
het boek staan familiekiekjes, fo
to's van in demijn en beelden
van allerlei feestelijkheden.We
slaagden erin omeen vrij repre
sentatief beeld te schetsen van
vijftig jaarwel enwee in de
Turkse gemeenschap in deCité,
maar ook in heelMaasmechelen.
Want bijna 4.800Maasmeche
laars zijn vanTurkse afkomst.

Bovendien voegdenwe foto's toe
van deTuinwijk en van demijn
omook dewoon en vroegere
werkomgeving in herinnering te
brengen.’ (lcm)

INFO Het fotoboek Arkadas telt
180 pagina's in vierkleurendruk en kost
39,95 euro.
Meer info opwww.tuinwijk2020.be en
www.nieuwsblad.be/maasmechelen.

Fotoboek over 50 jaar Turkse migratie

Voor de inwoners van de Cité met Turkse achtergrond biedt
het fotoboek een boeiende kijk op hun verleden. Foto: Icm

EISDEN Tuinwijk2020
stelde een fotoboek voor
over vijftig jaar Turkse mi
gratie in Eisden en Maas
mechelen. In de lente volgt
een fototentoonstelling.

,, JAN KOHLBACHER
Heemkundige

In Eisden kwamen de eerste Turkse
mijnwerkers al in 1963 aan, een
jaar voor het akkoord met Turkije

Foto: Icm

HOUTHALEN
HELCHTEREN

Botsing met
twee wagens
Aan de Weg naar Zwart
berg botsten dinsdag rond
13.20 uur twee wagens te
gen elkaar. Daarbij raakte
minstens een inzittende
gewond. (vrs)

DIEPENBEEK

Wagen knalt
tegen boom
Aan de Nieuwstraat is
een bestuurder dinsdag
rond 15 uur de controle
over het stuur verloren.
Daardoor knalde hij met
zijn wagen tegen een
boom. Een inzittende
raakte gewond. (vrs)

OPOETEREN

Wagen
tegen boom
Aan de Fabrieksweg is
een bestuurder donder
dag rond 9.30 met de wa
gen tegen een boom ge
botst. Bij het ongeval
raakte een inzittende ge
wond. (vrs)

ROTEM

Brandweer rukt
uit voor brand
Aan de Kempenstraat
brak er dinsdag rond
9.30 uur een brand uit in
een bijgebouw van een
woning. De brandweer
rukte uit om de brand te
blussen. (vrs)

LOMMEL

Inbraak
in woning
Aan de Kerkhovense
steenweg werd er inge
broken in een woning.
Het is nog niet duidelijk
wat er precies gestolen
werd. (vrs)
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MUNSTERBILZEN Het gaat
goed met de 13jarige Leander
Rijnders uit Munsterbilzen. De
jongen raakte op dinsdag 29 ja
nuari zwaargewond toen hij 's
avonds, op een zucht van zijn
voordeur, op het zebrapad werd
gegrepen door een vrachtwa
gen. De onfortuinlijke jongen
lag zo'n vier weken in coma in
het ziekenhuis van Genk. Maar
na een lange revalidatie kon hij
dinsdag toch kerst vieren met
zijn ouders en vier broers.
Maar liefst 3.400 kaartjes en
brieven kreeg de familie na een
oproep van tante Caroline Bas
tiaens in onze krant. ‘Die mas
sale reacties hebben het alle
maal wat draaglijker gemaakt
voor ons gezin’, zeggen zijn ou
ders Andy Valkeners en Daisy
Bastiaens.

Zware letsels

‘Leander revalideert nu volop
in een centrum in het Neder
landse Valkenburg en krijgt
daar ook aangepast onderwijs’,
zegt Daisy. ‘Elke dag wordt hij
opgehaald en thuis gebracht

door DeMinder Mobielen Cen
trale uit Bilzen. Als alles zo ver
der evolueert kan hij in sep
tember weer naar zijn vroegere
school.’

Al zal Leander nooit meer echt
dezelfde zijn. ‘De zware letsels
hebben sporen nagelaten. Zo
werkt zijn geheugen niet meer
zo goed en kampt hij met bui
en’, zegt Andy. ‘Maar hij gaat
wel nog elke dag vooruit en dat
stemt ons gelukkig. Leander
gaat nu ook om de veertien da
gen een halve dag helpen bij de
bakker in de buurt. Ook dat
maakt deel uit van zijn thera
pie.’
Voor het gezin waren het
moeilijke tijden na de dramati
sche gebeurtenissen. ‘Het heeft

enkele maanden geduurd eer
alles in orde was met de verze
kering. We hebben uiteindelijk
een advocaat op de zaak moe
ten zetten en dan is alles in een
stroomversnelling gekomen.
Nu worden alle kosten wel te
rugbetaald’, vertelt Daisy. ‘Ook
op het werk konden we op
enorm veel begrip rekenen. Zo

zijn onze diensturen wat aange
past om alles te bolwerken.’
‘Maar uiteindelijk zijn we
vooral blij dat Leander weer bij
ons is en dat we samen kerst
kunnen vieren. We willen ie
dereen nog eens bedanken voor
de massale steunbetuigingen en
mooie tekstjes’, besluiten Daisy
en Andy.

Het leven van de 13jarige Leander Rijnders
hing elf maanden geleden nog aan een zijden
draadje na een zwaar ongeval. Na een lange
revalidatie kon hij dinsdag thuis kerstmis
vieren. Na een oproep in onze krant kreeg het
gezin maar liefst 3.400 kaartjes om hen een
hart onder de riem te steken.

RAF VANMECHELEN

Jongen lag vier weken in coma
na dramatisch ongeval

Leander viert thuis
kerstmis met familie

,,ANDY EN DAISY
Ouders van Leander

De massale reacties
hebben het wat
draaglijker gemaakt
voor ons gezin

Een vrachtwagen reed Leander aan op het zebrapad. Foto: vrs

Leander viert kerst met zijn familie. Foto: vrs

BOCHOLT

Politie lost
schoten op
vluchtende
automobilist
De lokale politie van de zo
ne NoordoostLimburg heeft
woensdagochtend enkele
schoten gelost op een voer
tuig waarvan de bestuurder
op de agenten inreed. De be
stuurder van de auto pro
beerde een controle van de
agenten te vermijden en
vluchtte, waarna een achter
volging doorheen Bocholt en
deelgemeente Kaulille ont
stond. Toen de wagen stopte,
wilde de chauffeur zich niet
overgeven en reed hij op de
agenten in. De politie opende
het vuur. Uiteindelijk kon de
politie de verdachte, een 31
jarige man uit Bocholt, arres
teren. Hij had gedronken. De
Tongerse onderzoeksrechter
heeft de man woensdag aan
gehouden en opgesloten,
maakte het Tongerse parket
bekend. (blg)

GENK

Keuken vernield
door brandende
frietketel
De brandweer van Genk
rukten dinsdag rond 20 uur
uit voor een keukenbrand
aan de Zonhoverweg in
Genk. Daar raakte een friet
ketel oververhit en het toe
stel vatte vuur. De bewoner
kon de ketel nog naar buiten
brengen, maar ondertussen
waren de vlammen al op de
dampkap overgeslagen. Het
vuur ontwikkelde zich erg
snel en er restte de bewoner
niets anders dan de brand
weer te bellen.
De pompiers hadden het
vuur snel onder controle en
konden de schade beperken
tot de keuken, die volledig in
de vlammen opging. In de an
dere vertrekken van de wo
ning is er een lichte rook
schade. Het huis is niet onbe
woonbaar en de aanpalende
woningen bleven gevrij
waard. Niemand raakte bij de
brand gewond. (vrs)

TESSENDERLO

Gewond
bij botsing
Aan Rodenberg is een wa
gen dinsdag rond 0.15 uur te
gen een boom beland. Daarbij
raakte minstens een inzit
tende gewond. Een ambulan
ce kwam ter plaatse. (vrs)

BERINGEN

Auto’s gebotst
Aan de Koolmijnlaan
botsten dinsdag rond
10.30 uur twee wagens tegen
elkaar. Een ambulance kwam
ter plaatse. Minstens een in
zittende liep wondingen op.
(vrs)

Net als het openbareministerie
oordeelde de rechter dat het niet
ging omwettige zelfverdediging.
Volgens de openbare aanklager
werd de inbreker langs achter in
zijn been geschoten en kloppen
de technische vaststellingen niet
met het verhaal van de agent.
Buurtbewoners hadden op
25 september 2012 de politie ge
beld nadat ze glas hoorden bre
ken. Die omsingelde het huis. De
agent stond aan het ingeslagen

slaapkamerraam en zag de inbre
ker in de slaapkamer. Volgens
zijn versie schoot hij van buiten
toen de inbreker zijn koevoet
wilde gooien. Binnen, aan de
deur van de slaapkamer naar de
gang, was er nog een kleine
schermutseling, waarna de ge
wonde inbreker kon vluchten.
Hij liep enkele tuinen door en
werd na een kilometerslange
klopjachtmet helikopter en
speurhond overmeesterd.
Gelet op de vindplaats van kogel
en huls spreken de technische
vaststellingen tegen dat de agent
van buiten naar binnen schoot.
De huls lag in de gang van dewo
ning, terwijl de kogel beneden
aangetroffenwerd in een raam
van dewoonkamer. Hij schoot
dus op de vluchtende inbreker,
toen het slachtoffer al wegwas
uit de slaapkamer. (vrs/blg)

Agent krijgt opschorting
voor schot op inbreker
HASSELT/HOUTHALEN
HELCHTEREN Een 47ja
rige politieagent uit Hout
halenHelchteren, die vorig
jaar op een Poolse inbreker
schoot, kreeg dinsdag van
de Hasseltse correctionele
rechtbank opschorting van
straf. De agent moet 89 eu
ro gerechtskosten betalen.

SINTTRUIDEN

Zepperse kookt pasta voor onderzoekALS
Marie Rose Alloing (links op de foto) uit Zepperen organiseerde in
Zaal Burchtheem in Brustem een Italiaans eetfestijn ten voordele
vandeALSLiga. Zo'n 178mensen schreven zich in en steunenzohet
wetenschappelijk onderzoek naar de spierziekte. De gasten konden
nogkerstcadeautjes opdekop tikkenvoorhet goededoel, zoals kaar
senhouders, bierkorven en leeuwtjes van de Liga. (vrs) Foto: vrs


