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Celstraf voor frauduleuze
wisselpraktijken

De Roemenen Bacro H. (22) en
Manix K. (20) probeerden twee lo-
ketbedienden van bankkantoren
omde tuin te leidenomzo snelwat
extrageldteverdienen.
Op6juli2010stapteBacroeenAXA
bankkantoor in Hoogstraten bin-
nen met de vraag om 600 euro in
bankbiljettenvan50en20euroom
tewisselen in biljetten van 10 euro.
Nadat de loketbediende dit deed,
vroeg deRoemeen omhet geld om
te wisselen in stukken van 2 euro.
Toen deze vraag op een negatief
antwoordonthaaldwerd,verzocht
debeklaagdealletieneurobiljetten
danmaarintewisselentegenbiljet-
tenvan50euro.Maarachterafstel-
dede loketbediendevastdatBacro

21biljettenvan10euroteweinigte-
ruggaf en zo 210 euro in eigen zak
stak.
Acht dagen later ging de Roemeen
samenmetzijnkompaanManixop
exact dezelfdewijze tewerk in een
Fintro bankkantoor in Lanaken.
Daar hield het duo 39 biljetten van
10 euro achter. Bij het verlaten van
debank,werdendetweeopgepakt
doordepolitie.Zewareninhetbezit
vanliefst1.125euro.Destrafrechter
veroordeelde de twintigers, die
geen blanco strafblad hadden, elk
tot een celstraf van 8maanden en
een boete van 1.100 euro. 1.125
euro, diehetduoopzakhadbij hun
arrestatie, werden verbeurd ver-
klaard. (VCT)

LANAKENKINROOI

Breeërsteenweg
twee dagen
afgesloten
Op donderdag 28 en vrijdag 29
maartwordtdeBreeërsteenweg
(N73) inKinrooiafgeslotenvoor
alle verkeer. Ook de toegang tot
de eigenwoningmet de auto of
vrachtwagen is tweedagenniet
mogelijk.
Aannemer Heijmans is bezig
met de eindfase van de werken
en legt dezeweek de laatste as-
faltlaag.Deaannemervraagtde
inwoners om de wagen elke
werkdag tijdig te verplaatsen
voor6uurentot20uur.Morgen
worden de asfaltlagen van de
zes bushaltes geplaatst. Ter
hoogte van de bushaltes is er
dan beurtelings wisselend ver-
keervankracht. (GBO)

ONDERZOEK STRAATRACE AFGESLOTEN
Het onderzoek naar de dodelijke
straatrace inBreevaneindnovem-
ber werd gisteren afgesloten. Het
dossier wordt nu vermoedelijk be-
handeld voor de strafrechtbank in
Tongeren. De raadkamer moet de
knoopdoorhakken.
Op 25 november 2012 raceten een
Porsche Cayenne en eenMercedes
overdeRodeKruislaaninBree.Aan
een verhoogde rotondewerden de
wagensweggeslingerd. SofianE.B.
(26) bestuurde deMercedes die in
een fietserstunnel belandde. Zijn

passagierMustaphaK.(27)raakte
ookzwaargewond.Ergerwashetin
dePorscheCayenne.Enkelbestuur-
der Zakaria B. (26) overleefde de
klap.NevenAbdeslam(23)enHos-
sainE.H. (28) lietenhet leven.
De twee bestuurders zitten nog in
de cel. De kamer van inbeschuldi-
gingstelling houdt Zakaria B. ook
langerindecel,vrijdagkomtSofian
E.B. voor. Hij zit in een rolstoel met
eenverbrijzeldevoet.Ookdeenige
nog levendepassagier zit nog in de
cel,maarwel inNederland. (KAV)

BREE

KS-MANAGERTHYL GHEYSELINCK SPREEKT NA 20 JAAR OPNIEUWVOOR LIMBURGS PUBLIEK

«Sluiting Ford beste wat kon gebeuren»
HASSELT

DIMITRI MEUS

Spreek onder oud-mijnwerkers
de naam Thyl Gheyselinck uit en
je bent vertrokken voor een -op
zijn zachtst gezegd- geanimeerd
gesprek. Het was dan ook hij die
in een verrassend snel tempo de
Limburgse steenkoolmijnen
sloot. In 1986 werd Gheyselinck
door de overheid aangesteld om
deKS-mijnenteherstructureren.
Daarvoorkreeghij99miljardBel-
gische frank. Eind 1987 werd de
productieinhetoostenstopgezet,
eind september 1992 sloot met
Zolder ook de laatste mijn in het
westen.Gheyselinckkwamdaar-
na nog één keer groot in het
nieuws, voor zijn betrokkenheid
inde fraudezaak rondSuperclub.
Detopmanagerwerddaarvoor in
2001 veroordeeld tot vijf maan-
den voorwaardelijk en een geld-

boete, maar toen zat hij al tien
jaaropnieuwinzijngeliefdePor-
tugal.«HettweedebestewatLim-
burgooitkonoverkomen,wasdat
iknadeherstructureringbenver-
trokken», lachte hij gisteren tij-
dens een speech tijdens de ver-
kiezing van de ‘Jonge Limburgse
ondernemer van het jaar’ in het
Cultureel Centrum van Hasselt.
Omdat Gheyselinck gisteren ook
een bezoek bracht aan projecten
die na demijnsluitingen zijn op-
gestart, blikte de manager eerst
uitgebreid terugopzijn tijdbij de
Kempische Steenkoolmijnen. Hij
bleek vooral opgetogen over de
metamorfose die Limburg na de
mijnsluitingen doormaakte. «De
mijnen bleken, zoals ik altijd al
vermoedde, dekurkopde cham-
pagnefles van het Limburgse on-
dernemerschap. Dat is nergens
anders in Europa bij mijnsluitin-

gengezien.»

Bevrijd
Gheyselinck laat dan ook geen
traanomdesluitingvanFord.«De
sluiting is het goed recht van de
directie. Als een onderneming
nietmeerconcurrentieel is,moet
je ze sluiten. Nog meer dan mijn
vertrek bij KS is de sluiting van
Ford het beste wat Limburg kon
overkomen. De provincie is be-
vrijd van de twee mastodonten:
demijnenenFord.»

Het is volgens Gheyselinck dan
ookmeer dan ooit aan de onder-
nemers om de handschoen op te
nemen. «Ik sta er vanverstelddat
de verschillende regeringen zo
lang zijn blijven doorgaan met
hetgevenvangrotegeldsommen
aan Limburg. Toen ik hier aan-
kwam, morden ze in Brussel al
dat het voor «die Limburgers
nooit genoeg was». Wel, met de
middelen die voor het SALK-her-
stelplan zijn vrijgemaakt, kan er
weer een nieuwe start gemaakt

worden. Het zullen vijf moeilijke
jaren worden. Maar Limburg zal
daarnameerdanooit instaatzijn
omzelfhaartoekomsttebepalen,
los van de grote bedrijven. Dat is
hetbelangrijkste.»
OmdatGheyselinck op vraag van
JCI kwam spreken tijdens de ver-
kiezing van de ‘Jonge Limburgse
ondernemer van het jaar’, moest
die later op de avond natuurlijk
ook verkozen worden. Dit jaar
ging de prijs naar Sven Martens
van2Pharma.

Thyl Gheyselinck aanhet speechen tijdens de verkiezing van de ‘JongeLimburgse ondernemer van
het jaar’ in het CC inHasselt. Foto Borgerhoff

Zo snel als Thyl Gheyselinck begin jaren 90 de
laatste steenkoolmijnen in Limburg sloot, zo
snel verdween hij ook weer uit onze provincie.
Meer dan twintig jaar bleef hij weg,maar giste-
ren zakte hij voor het eerst opnieuw af naar Lim-
burg om er te spreken voor een volle zaal onder-
nemers over de economische toekomst van onze
provincie. «Het verdwijnen van demijnen en
Ford: dat is het beste wat Limburg ooit kon over-
komen», zegt Gheyselinck.

Studenten uit het tweede jaar rechten tijdens de praktijk-
lessen in hetHasseltse gerechtsgebouw. Foto Borgerhoff

Studenten oefenen in echte rechtszaal
Het isde laatstedagennogwat
drukkerdannormaal inhet
Hasseltsegerechtsgebouw.
Liefst132studentenuithet
tweede jaar rechtenoefenener
namelijkhetpleiten tijdenseen
verzonnenrechtszaak. «Nietal-
leendestudenten lerenhier-
van:ookvoorons isdit eennut-
tigexperiment», zegtTonyHee-
ren, voorzittervanderecht-
bankvaneersteaanleg.

Netzoalspiloteninopleidingle-
ren vliegen in een vluchtsimu-
lator, moeten ook rechtenstu-
dentenlerenpleiten.«Het isvan
groot belang dat ze al zo vroeg
mogelijk leren hun ideeën en
oplossingen voor een juridisch
probleem goed over te bren-
gen», zegt Sarah Schoenmae-
kersvandeUniversiteitHasselt.

Voorbereiding
«Daaromorganiserenwehier in
het gerechtsgebouw zoge-
naamde ‘moot courts’, simula-
tie-rechtszaken die studenten
leren hoe het er in de praktijk
echt aan toegaat.Naeenmaan-
denlangevoorbereidingmogen
zijhiernuinkleinegroepjeshun

HASSELT

standpuntenverdedigen.»
Zenuwachtig zijn ze naar eigen
zeggenniet,deadvocaten-in-spé.
«Het iswel een heel andere erva-
ring dan een proef op school»,
zeggenstudentenBrechtSchoefs,
OlivierLindenenBjarneGeraerts.
«Deze praktijklessen zijn alvast
een unieke ervaring. Omdat we
hetnuallemaalzelfmoetendoen,
merkenwe pas echtwat er bij de
job van een advocaat komt kij-
ken.»

Ookvoor justitiezijndezeprak-
tijkoefeningen een leerrijke er-
varing. «Studenten leren van
onsmaarwij ookvanhen», zegt
Tony Heeren, voorzitter van de
Hasseltse rechtbank van eerste
aanleg.
«Door in dialoog te gaanmet de
studentengajedingensomsan-
ders bekijken. En hopelijk ver-
dwijntookdatbeeldvanjustitie
in haar ‘ivoren toren’, nu we
onzedeurenopenzetten.» (DM)
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Celstraf door
grote mond
tegen rechter
Kurt S. (24) kwam in januari
zonder advocaat naar de recht-
bankomzichteverantwoorden
voor weerspannigheid tegen-
over de politie. In oktober 2011
washijbetrokkenbijeenvecht-
partij aandiscotheekCocoon in
Hasselt. De jongeman verzette
zich hevig tegen zijn arrestatie.
Hij probeerde de agenten bela-
chelijk temakenmet scheldna-
men. Nadat hij uit de cel werd
gelaten, riep de jongeman «als
ik uw collega vind, sla ik hem
verrot». De procureur vorderde
een werkstraf, maar dat was
niet naar zijn zin. «Ik kom om
half zes thuis vanmijnwerk en
dan heb ik ook recht op rust»,
klonk het. De rechter veroor-
deelde hem dan maar tot een
celstraf van zes maanden met
uitstel en550euroboete. (ERS)

AS

Dieven stelen
laptop en tablet
Aan deHoogstraat in As kregen
de bewoners zondagnacht die-
ven over de vloer. De inbrekers
maakteneenlaptop,eentablet-
pceneen iPodbuit. (MMM)

GENK

Lichtgewonde bij
kop-staartbotsing
Op de rotonde aan de Ooster-
ring gebeurde gisteren rond 12
uur een botsing. De 29-jarige
Marco C. uit Maasmechelen
raakte lichtgewond. (MMM)
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79-jarige
misbruikte
buurjongen
Een79-jarigemanuitHasselt is
veroordeeld tot twee jaar cel
voor aanranding van een min-
derjarige. De man zocht tien
jaar geleden contact met zijn
11-jarigebuurjongen.Hijbracht
de jongennaar school in zijn Ja-
guarendiekeeknaarhemopals
naar een grootvader. Vanaf zijn
14de nambeklaagde de jongen
mee naar zijn weekendverblijf
in Balen. Op een gsm-opname
zijn de bekentenissen van de
man te horen. Het slachtoffer
moest zwijgen of beklaagde
«zou ook een boekje opendoen
over hem en zijn moeder». De
rechter verleende hem uitstel
voorzijncelstrafopvoorwaarde
dat hij zich laat begeleiden. De
manwordtvijf jaaruitzijnrech-
tenontzet.Hetslachtofferheeft
rechtop1.500europrovisionele
schadevergoedingenwordtnog
verder onderzocht door een
deskundige. (ERS)
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Stadsomvaart
deels afgesloten
Op vrijdag 29 maart zijn er
werkzaamheden gepland in de
Stadsomvaart ter hoogte van
huisnummer 90. Er wordt een
bouwkraan in het midden van
de straat geplaatst. Deweg tus-
sen de Kunstlaan en de De Ger-
lachestraatwordtdaarvoorvol-
ledig afgezet. Het verkeermoet
dus deels omrijden. De in- en
uitgang van de spoedgevallen-
dienst van het Jessa Ziekenhuis
blijftwelbereikbaar.Dewerken
starten om 5.30 uur ‘smorgens
eneindigenvoor15uur. (DM)

HOUTH.-HELCHTEREN

Autoradio gestolen
Dieven hebben in de nacht van
zondag op maandag ingebro-
ken in een wagen, die gepar-
keerd stond aan de Overweg-
straat in Helchteren. De dieven
gingenaandehaalmetdeauto-
radio. (JDSL)
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HOUTH.-HELCHTEREN

Dieven stelen
laptop uit rusthuis
Dieven hebben in de nacht van
zondag op maandag ingebro-
ken in de Woon- en Zorgcam-
pus Vinkenhof, dat gelegen is
aan de Lunstraat in Houthalen.
Dedaders gingeneraandehaal
meteen laptop. (JDSL)
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Fietser gewond
bij botsing
OphetkruispuntvandeCaster-
straatmet deKunstlaan inHas-
selt zijn gisterenochtend rond
9.45 uur een fietser en een per-
sonenwagen met elkaar ge-
botst. De fietser raakte daarbij
gewond. (JDSL)

MAASMECHELEN

Verkeersrichting
in Heirstraat
omgewisseld
De verplichte rijrichting in de
Heirstraat wordt omgedraaid.
Bestuurders rijden er nu in de
richting van Maasmechelen
centrum.Hetgemeentebestuur
besliste enkele maanden gele-
den om éénrichtingsverkeer in
tevoerenaandeHeirstraatach-
ter Campus De Helix. Maar dat
bleek geen goed idee voor de
mensen die wonen in het Loo.
Debewonersdie inhetcentrum
van wilden geraken, moesten
eerst richting Eisden rijden om
dan terug te draaien via de
Rijksweg. Dit betekende een
omwegvanmeerdan2kilome-
ter.Daarkomtnueeneindeaan.
Vanaf vrijdag worden de ver-
keersbordenaangepast. (MMM)

Verkrachter verdoofde slachtoffers met spaghetti
CarloP. (40) riskeert tien jaar cel
voordeverkrachtingmet folte-
ringenaanrandingvantien
slachtoffersenhetbezit van
kinderporno.Demandrogeer-
dedevrouwen,waarondereen
dameuitHam,metkalmerings-
enslaappillenomzedante fo-
tograferen ineenSM-scène.

Carlo uit Aarschot won het hart
vanvele vrouwenmet zijnwerk
alsdierenambulancier. «Daarna
veranderde hij in eenmonster»,
vindtdeburgerlijkepartij. Ineen
bord spaghetti of een glas cola

deed de man medicatie, die de
vrouwen in een diepe slaap
bracht.Vervolgensleefdehijzijn
SM-fantasieën uit op de slacht-
offers.

Medicatie
Hetonderzoekkwamin2010op
gang, nadat speurders de link
konden leggen tussen enkele
klachten. Bij huiszoekingen
vond de politie een grote hoe-
veelheid medicatie. Van de tien
feiten blijft Carlo de helft ont-
kennen.Eénvrouwzou «peron-
geluk»eenbordrijstmetkatten-

medicijn hebben opgegeten.
Ook het bezit van kinderporno
schuift hij van zich af. De man
gaf een traumatische jeugdmet
misbruik aan als de oorsprong
vanzijnseksuelefrustraties.Zijn
zwangere vriendin en pleegou-
dersblijvenhemsteunen.Zeho-
pen op psychiatrische begelei-
ding.
«Zonder gunstig strafblad en
zware jeugdhadhijvoorassisen
moeten komen», zei de procu-
reur.Hijvorderdevoorallefeiten
samentienjaarcel.Vonnisop11
april. (ERS)
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Puppy’s onder permanente bewaking
LOMMEL

STEVEN SWINNEN

Na een inval bij een broodfokker
in Hamont-Achel, die de dieren
verwaarloosde, verhuisden vori-
ge maand ruim veertig dieren
naarhettijdelijkeasiel inLommel
aandeVlasstraat. Sindsde schat-
tige pups in de krant opdoken,
staatdetelefooninhetasielrood-
gloeiend. Heel wat mensen wil-
lenzo’nhondje adopteren.Hierin
speelt zeker ook de prijs mee: de
rasdiertjeskostenzo’n1.000euro
bij kwekers, terwijl ze inhet asiel
veel goedkoper zijn.
Maar zelfs inhet asiel zijn dedie-
rennietveilig. Indenachtvanza-
terdag op zondagwerd de puppy
Bertje - een Engelse bulldog -
meegenomendoor inbrekers,die
nogaldriesttewerkgingen.Daar-
om namen de verantwoordelij-

ken van het asiel het zekere voor
hetonzekere.
De honden die geen medische
zorgenmeer nodig hebben,wer-
den zo vlug mogelijk wegge-
bracht naar hun nieuwe baasjes.

De drie overgebleven pups krij-
gensindszondagmorgenperma-
nentebewakingvantweestevige
bodyguards: JimKoks(31)enJor-
dy Loots (16). «Wij zijn twee vrij-
willigers bij het dierenasiel en
vonden het tochwel erg jammer Vrijwilligers Jory enJimsliepen op eenmatras bij de pups.

INBREKERS STELEN ENGELSE BULLDOG UIT DIERENASIEL

Dat de veertig honden die het Lommelse asiel
vorigemaand ging ophalen bij een broodfokker
in Hamont-Achel erg gegeerd zijn, is een under-
statement. De pups worden voortdurend be-
waakt, nadat afgelopen weekend zelfs een hon-
denren gestolen werd. Twee vrijwilligers van het
centrum, Jim (31) en Jordy (16), zijn de body-
guardsmet dienst. Ze slapen op eenmatrasje
naast de dieren. «Hopelijk hebben ze toch snel
een baasje, want we doen hier amper een oog
dicht», klinkt het.

wat er is gebeurd. Dat mag geen
tweede keer gebeuren en dus
hebben we al een nacht bij de
hondjes neergelegd», zegt Jim
Koks. «We hebben de pups ver-
huisd naar de burelen van het
asiel en ikzelf hebmeopeenma-
tras neergelegd. Jordy heeft zelfs
op de grond geslapen op een sta-
peldekens.Datwasgeenmeeval-
ler, want eigenlijk hebben we
geenoogdichtgedaan.»

Patrouille
En de vrijwilligers namen hun
taakheelserieus. «Telkensweiets
hoorden,zijnwegaanpatrouille-
ren.Dehondenwarenookergon-
rustig», vertellenze.«Maarerwas
niets te zienalswegingenkijken.
Hetwasergkoud ‘snachts endus
was het ook niet zo fijn, maar er
zijn tenminste geen hondjes
meerweggehaald. Straf datweal
dergelijke maatregelen moeten
nemen.»OokBeaSannen,verant-
woordelijke van het asiel, is on-
dersteboven van de diefstal. «De
dieven hebben twee deuren ge-
forceerdenookde toegang totde
plaats waar de dieren in quaran-
tainezitten, isopengebroken.Het
moet wel gaan om inbrekers die
dehondgewoonalshuisdierwil-
den,want ze hadden eigenlijk de
kans omalle pupsmee te nemen
en toch hebben ze het bij één ge-
houden. Daarnaast hebben ze er
ook nog een kruising uitgehaald
in plaats van een echte rashond.
Wellicht hebben ze gewoon ge-
kekenwelkhondjehet schattigst
was. Dit is erg triest. Die hondjes
haddenalzoveelmeegemaakten
nuditnog.»

Het Jessa Ziekenhuiswil extra in-
zettenopeengoedehandhygiëne
bij haar medewerkers en patiën-
ten.«Eengoedehandhygiënevan
hulpverleners is de belangrijkste
maatregelomdeverspreidingvan
ziekenhuisbacteriën te voorko-
men»,zegtLucWaumansvanhet
JessaZiekenhuis.
«Daarom trakteerden we onze
personeelsleden met propere
handenopeengratismanicureof

handmassage. Een goede hand-
hygiëne moet een permanente
zorg van elke hulpverlener in het
ziekenhuis zijn,maarhet loontde
moeite om hier af en toe extra
aandachtoptevestigen.»Ookde
patiëntenvanhetziekenhuiswer-
den niet vergeten. Zij kregen
koekjes, als bedankje om hun
zorgverleners te helpen herinne-
renaanhetbelangvaneengoede
handhygiëne. (DM)

ZIEKENHUIS BELOONT PERSONEEL
MET PROPERE HANDEN
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Deverpleegsterswaren blijmet demanicure. Borgerhoff

DIE HONDEN
HEBBEN AL VEEL
MEEGEMAAKT
EN NU DIT NOG
Bea Sannen,
dierenasiel Lommel

Depolitie deed alcohol- en
snelheidscontroles.

19 rijbewijzen ingetrokken tijdens grote SLim-actieLIMBURG

TijdenshetafgelopengroteSLim
(SafeLimburg, red.) actieweek-
endhebbendepolitiediensten
vanzestienzonesendewegpoli-
tie in totaal19 rijbewijzen inge-
trokken. Dezebestuurders zaten
dronkenof onder invloedvan
drugsachterhet stuurof redente
snel.Welwasereenopmerkelij-
kedaling inhetaantal verkeers-
ongevallenenhetaantal gewon-
den.

ElkweekendheefteenSLim-con-
troleplaats inminstensvierpoli-
tiezones,maar tweekeerper jaar

zijnercontroles indeheleprovin-
cie. Zo ook afgelopen weekend.
Vijf procentvandegecontroleer-
de bestuurders blies positief (64
positieve ademtesten op 1.361
bestuurders). Zeven van de ze-
ventien op drugs gecontroleerde
personen waren positief. Acht
procent (228 op 2.894 bestuur-
ders) reed te snel.
Er werden voorts 51 ongevallen
gemeld, waarvan zeven met li-
chamelijk letsel en44metstoffe-
lijke schade. In vergelijking met
heteerstegemeenschappelijkac-
tieweekend vorig jaar is het aan-

tal ongevallen aanzienlijk ver-
minderd,want toen stondde tel-
lerop67.
Bij de letselongevallenafgelopen
weekend vielen twee zwaar- en
twee lichtgewonden. Vorig jaar
waren dat er respectievelijk zes
en tweeëntwintig. Na de ver-
keersongevallen werden wel 44
ademtestenafgenomen,waarvan
er vier positief bleken. Bij de on-
gevallenwerdennogeensdrierij-
bewijzen onmiddellijk ingetrok-
ken. Inhetnajaarvindteentwee-
de gemeenschappelijk actie-
weekendplaats.

HASSELT
Zoonterroriseerdefamilie
David S. (39) is bij verstek veroor-
deeldtoteencelstrafvanliefsttwee
jaaren1.200euroboetevoorhet in
brand steken van eenmatras, aan-
randing van zijn zus en geweld. De
man drong zijn wil op aan de rest
vanhetgezinenkwamongevraagd
bijzijnzuswonen.Hijstakhaarma-
tras in brand en kroop ongevraagd
bij de vrouw in bed om haar te be-
tasten. Het slachtoffer, haar doch-
tertje en de moeder kregen ook te
maken met geweld. Ze verwittig-
den de politie. De procureur vroeg
een strenge straf voor de man.
Drugs-endrankmisbruikliggenaan
debasis vanzijnagressie.Hijwordt
voorvijf jaaruitzijnrechtenontzet.
De rechter vorderde zijn onmiddel-
lijkeaanhouding. (ERS)
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