
Een brand vernielde gisteren een
verwarmingsketel. Toen Valère
Janssens, een alleenstaande vijf-
tiger, gisternamiddag naar huis
ging, kon hij niet voorbij zijn elek-
trisch gestuurde poort. De stroom
was uitgevallen. Eenmaal binnen,
kwam er rook vanuit de living en
keuken. Hij kon niks meer doen,
liep naar buiten en probeerde als-
nog met een tuinslang het vuur te
doven. Dat lukte niet. Hierop alar-
meerde hij de brandweer die het
vuur snel kon bedwingen. De
brandweer zette een ventilator in
om de rook uit de woning te trek-
ken. De brand is ontstaan aan de
verwarmingsketel. Vermoedelijk
heeft de ketel als gevolg van een
defect vuur gevat. De bewoner
kan tijdelijk niet meer in zijn huis.
Hij trekt zolang in bij z’n zus. (LXB)

De snelste groeiers, door VOKA
Limburg gazellen genoemd, wor-
den gerangschikt op basis van
hun balansen en resultatenreke-
ningen. Winnaar in de categorie
kleine ondernemingen werd Es-
sec uit Paal- Beringen. De omzet
van het telecombedrijf - dat over
veertien winkels beschikt in Lim-

burg - bedroeg vorig jaar 4 mil-
joen euro. Telecomoplossingen
voor de zorgsector betekenden
een belangrijke omzetgroei voor
Essec. Bij de middelgrote bedrij-
ven kwam net als vorig jaar TCS
uit Houthalen als winnaar uit de
bus. Zij leveren wereldwijd sleu-
tel-op-de-deurprojecten en kra-
nen. Hun omzet steeg vorig jaar
naar 26 miljoen euro. Onder
meer het stalen podium waarop
U2 vorig jaar in het Koning Bou-
dewijnstadion een concert gaf,
kwam van TCS. Bij de grote bedrij-

ven was glasbreukhersteller Car-
glass aan het feest. Carglass won
niet alleen de prijs voor dit jaar
maar werd ook geroemd als su-
pergazelle. Naar aanleiding van
tien jaar ‘Trends gazellen’ werd
ook een rangschikking gemaakt
welk bedrijf de voorbije tien jaar
het sterkst groeide. «Carglass
kwam als laureaat uit de bus en is
een excellent voorbeeld van een
bedrijf met Belgische en Europe-
se hoofdzetel in Hasselt dat het
uitstekend doet», klinkt het bij
VOKA Limburg. (SSB)

Kinrooise rolstoelgebruikers kunnen vanaf nu ook beroep doen op
aangepast vervoer. Het aangepast vervoer is het resultaat van een sa-
menwerking tussen Dienstenonderneming Kinrooi (vzw PWA van
Kinrooi) en het OCMW. Chauffeur Jo Humblet zorgt dat de rolstoelge-
bruikers veilig worden opgehaald en teruggebracht. Betalen kan al-
leen via dienstencheques. Info: 089/70.38.15. (GBO)

Een 27-jarige man uit Beringen
heeft een maand cel gekregen
voor de diefstal van een parasol.
Pawel N. moet ook 143 euro boete
betalen.
De twintiger vond er op 25 no-
vember 2009 niet beters op dan
een parasol mee te nemen van
het Leuvense uitgaanscafé Seven
Eleven op de Oude Markt. De poli-
tie achterhaalde zijn identiteit,
waarna de dief het voorwerp te-
ruggaf. 
Het parket van Leuven stelde hem
een minnelijke schikking voor,
maar de Beringenaar weigerde
die te betalen. De dader moest
zich dus verantwoorden voor de
correctionele rechtbank, maar
ook daar kwam hij niet opdagen.
Naast zijn boete, moet hij ook nog
137,50 euro betalen aan Slachtof-
ferhulp. (MVH)

Cultuurcentrum C-Mine en het
cinemacomplex Euroscoop orga-
niseren vanaf 6 april het filmfes-
tival Made in Europa. Vijf dagen
lang worden er films vertoond uit
het gebied rond de Middellandse
zee. Voor de organisatie van het
festival wordt samengewerkt
met Lumière Maastricht dat in
dezelfde periode als het eerste
filmfestival van Genk de zesde
editie van hun festival houdt. Op
de openingsdag van ‘Made in Eu-
rope’ zullen burgemeester Wim
Dries en schepen Annick Nagels
de Franse actrice Hafsia Herzi
ontvangen. De diva is ook de eer-
ste winnaar van de ‘Made in Eu-
rope Film Award’. (LXB)
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AL HET NIEUWS UIT UW STREEK

Nieuw filmfestival

Cel voor diefstal
parasol

Aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers

VERTEL ONS WAT U WEET!

4545

SMS NAAR 4545
4545@hln.beE-MAIL

HOE ONS BEREIKEN?

JOUW
NIEUWS
IN DE
KRANT

Nieuws uit je dorp,straat,
gemeente? Van je school

of klas, van je vereniging?
Van je sportclub?
Je lokale helden?

ZOU JE HET IN DE
KRANT WILLEN?

(mail gerust ook foto's)

Carglass snelste groeier van afgelopen 10 jaar
Carglass is het snelstgroeiende
Limburgse bedrijf van de afgelo-
pen tien jaar. Dat blijkt uit een
rangschikking gemaakt door
VOKA Limburg.

Ketel in brand

GENK

BERINGEN

KINROOI

HASSELT

DIEPENBEEK

DISCUSSIE OVER GELD LIGT AAN BASIS VAN UITSLUITING 

Sint-Jozef uit scholengemeenschap gegooid
GENK

De Genkse scholengemeenschap ‘De Speling’
heeft de twee lagere scholen van Sint-Jozef de
deur gewezen. Het schoolbestuur van Sint-Jo-
zef zou enkele duizenden euro’s bijdrage niet
betaald hebben en krijgt daarvoor nu de reke-
ning gepresenteerd. Bij de school is zich men
van geen kwaad bewust. «‘De Speling’ speelt
Sinterklaas met ons geld en dat weigeren we te
ondersteunen.»

XAVIER LENAERS

‘De Speling’ geeft met al haar aan-
gesloten scholen, zestien in totaal,
onderdak aan goed 5.000 leerlin-
gen. Daar zullen er in de toekomst
420 van morgen afgetrokken wor-
den, nu Sint-Jozef uit ‘De Speling’
wordt gezet. Volgens Gert Beckers,
overkoepelend directeur van de
scholengemeenschap, is er een
dubbele reden voor de uitsluiting.
«Het schoolbestuur van Sint- Jozef
betaalt het jaarlijks lidgeld niet»,
steekt hij van wal. «Ook de bijdrage
voor de realisatie van een aantal
pedagogische projecten is niet be-
taald, toch samen goed voor een
paar duizend euro’s. Dat kunnen
we niet goedkeuren en dus moe-
ten we verder zonder Sint-Jozef.»

Jos Seré, de voorzitter van het
schoolbestuur van Sint-Jozef,
heeft echter naar eigen zeggen
goede redenen om de hand op de
knip te houden. 

Sinterklaas
«De vzw gedraagt zich als een mi-
nisterie dat zich mengt in be-
voegdheden die enkel de indivi-
duele scholen toekomen», steekt
hij van wal. «Dat op zich is geen
ramp, maar ‘De Speling’ speelt ge-
woon Sinterklaas met het geld van
de scholen. Zo moest er bijvoor-
beeld na afloop van een taaltraject
een verslag worden gemaakt.
Kostprijs: 48.000 euro! Verder
heeft De Speling 600.000 euro be-
legd, geld van de scholen. Dat is
echter niet de taak van een vzw. En

daar zouden wij dan aan moeten
bijdragen?» 
De uitsluiting in de scholengroep
kan zware gevolgen hebben voor
de betrokken scholen. «Zo raken
we de zorguren voor kinderen met
een achterstand kwijt. Daardoor
zijn twee jobs bedreigd, maar we
zoeken naar oplossingen om de

extra begeleiding te kunnen blij-
ven geven. Ze stellen ons zo voor
het blok, terwijl we al drie jaar de
werkwijze van De Speling aan-
kaarten. Zelfs op een aangetekend
schrijven om uitleg werd niet ge-
reageerd, we werden zelfs wegge-
hoond. Uiteindelijk zijn we naar
de rechter gestapt om de ontbin-

ding van ‘De Speling’ aan te vra-
gen. De zaak start binnenkort.»
Ook bij het personeel van de scho-
len komt de uitsluiting hard aan.
«We zijn boos en staan machte-
loos. Het is alleszins een spijtige
beslissing, want ‘De Speling’ was
echt wel een meerwaarde voor
onze scholen.»

De scholen van Sint-Jozef zullen zich vanaf nu alleen moeten redden. Foto Borgerhoff

De Zoo van Antwerpen heeft
vier ‘vliegende eekhoorns’ on-
derdak gegeven. De speciale
dieren werden enkele maan-
den geleden opgevangen door
het Natuurhulpcentrum in Op-
glabbeek waar ze in quarantai-
ne verbleven. «We zijn blij dat
de Zoo helpt om deze dieren
een nieuwe thuis te geven», zegt
Sil Janssen van het opvangcen-

trum in Opglabbeek. In de die-
rentuin krijgen de zogenaamde
‘suikereekhoorns’ een prachtig
verblijf in de nachtdierenafde-
ling. «We hebben vaak contact
met dierentuinen, maar meest-
al staan ze niet te springen om
‘vreemde’ dieren onderdak te
bieden. Voor deze vier vliegen-
de eekhoorns was er wel inte-
resse én plaats.» (GBO)

Vliegende eekhoorns naar zoo

Deze eekhoorn verhuist binnenkort. Foto GBO

OPGLABBEEK

TESSENDERLO

Leerkoffers geven leerlingen zin in ondernemen

Unizo Limburg is gisteren in Tes-
senderlo gestart met een nieuw
project ‘Koffer vol ondernemers-
zin’. De stichting Onderwijs en
Ondernemen van de werkge-
versorganisatie wil de link tus-
sen het onderwijs en het be-
drijfsleven wat aanzwengelen
en heeft samen met het gemeen-

tebestuur van Tessenderlo acht
‘ondernemerskoffers’ aange-
kocht die aan alle kleuter- en ba-
sisscholen in Tessenderlo wor-
den geschonken. «Het is een pe-
dagogisch instrument waarmee
ondernemend gedrag in de klas
kan gestimuleerd en uitge-
bouwd worden. Kinderen vanaf

5 tot 12 jaar maken op een speel-
se maar concrete manier kennis
met ondernemingszin», zegt
burgemeester Fons Verwimp
(sp.a). De koffer werd uitgewerkt
in samenwerking met het Exper-
tise Centrum voor Ervaringsge-
richt Onderwijs (ECEGO).

(SSB)

Dit meisje opent als eerste een ‘ondernemerskoffer’. Foto Borgerhoff
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Centrum ondergaat metamorfose
ZUTENDAAL

Het centrum van Zutendaal ondergaat een ge-
daanteverandering. De kern van de bosrijkste
gemeente van Vlaanderen krijgt niet alleen een
groene aankleding met bomen en hagen. Ook
wordt het kruispunt waar vier drukke wegen bij
elkaar komen afgeschaft en vervangen door een
rotonde die opschuift naar het Heymansplein.
De werken kosten bijna vier miljoen euro, en
werden dinsdagavond aan omwonenden voorge-
steld tijdens een infovergadering.

XAVIER LENAERS

«Het is tijd dat het centrum
nieuw leven wordt ingeblazen»,
zeggen schepen van Informatie
Marina Seurs en schepen van
Openbare Werken Mannes Her-
mans. «Nu is er helemaal geen
groen aanwezig. Het is er niet ge-
zellig om te vertoeven. We krij-
gen aanmerkingen van toeristen
dat ze niet op een terras bij een
café kunnen genieten. Daar komt
verandering in: op het Heymans-
plein komen horecazaken met
terrassen. Ook is er plaats voor
winkels. Extra ruimte wordt vrij-
gemaakt voor voetgangers en
fietsers met de aanleg van brede

stoepen en fietspaden. We gaan
naar een open centrum waarbij
we het doorgaand verkeer op de
vier armen naar de rotonde toe
afremmen met wegversmallin-
gen en een snelheidsbeperking
van dertig kilometer per uur.»

250 woningen
Burgemeester Jos Beuls, die van-
daag onder het mes moet, sprak
de aanwezigen op de infoavond
toe met een videoboodschap.
«Het centrum moet een aange-
name plek worden om te verpo-
zen en te genieten, te shoppen en
te wonen. In het centrum wor-
den 250 woningen gebouwd:
aan het Heymansplein, aan het

Mariapark en de Nubo waar een
warenhuis komt met flats ko-
men.»

Opvolging werken
Tegen de lente van 2012 zullen de
werken klaar zijn. Het gemeen-
tebestuur houdt de inwoners van
Zutendaal en de mensen die er
dagelijks passeren op de hoogte

van de evolutie van de werken en
de omleidingen. Hiervoor is een
speciaal bureau ingehuurd. Ook
op www.nieuwcentrumzuten-
daal.be kan je info vinden. Men-
sen kunnen zich gratis abonne-
ren op een elektronische
nieuwsbrief. Verder valt dezer
dagen de brochure ‘Het nieuwe
centrum om van te snoepen’ in

3.145 brievenbussen in heel Zu-
tendaal. Handelaars blijven tij-
dens de werken bereikbaar. Met
hun vragen kunnen ze terecht bij
Tom Buntinx van Unizo-Lim-
burg: tom.buntinx@unzio-
lim.be. 
De hinder van de werken blijft
beperkt door het opdelen van de
werken in zes fasen.

De kerk krijgt een veel groener aangezicht. Foto Borgerhoff

De Gemeentelijke Raad voor Ont-
wikkelingssamenwerking
schenkt 5.000 euro aan Unicef en
het Rode Kruis die noodhulp ver-
lenen in Libë. Door de afkeuring
van het gemeentebudget op de
gemeenteraad zal de uitbetaling
pas gebeuren eens de goedkeu-
ring er wel is. Toch gaf het Sche-
pencollege al haar goedkeuring
om geld te storten. Burgers die
zich geroepen voelen het Rode
Kruis te stuenen kunnen dat via
het rekeningnummer 000-
0000053-53 met de vermelding
‘Help Libië’. Unicef kan men steu-
nen via het rekening 000-
0000055-55. Vanaf 40 euro steun
geven de organisaties een fiscaal
attest. (AVS)

Het instituut voor mobiliteit
(IMOB) van de Universiteit Has-
selt heeft een applicatie ontwik-
keld waarmee digitale school-
bereikbaarheidskaarten kun-
nen gemaakt worden voor ba-
sis- en secundaire scholen. Die
kaarten hebben als doel aan te
geven hoe iemand de school kan
bereiken op een veilige en duur-
zame manier. 

«Onze applicatie maakt het mo-
gelijk om die kaarten door de ge-
bruikers zelf te laten opstellen
en raadplegen», zegt projectme-
dewerkster Edith Donders. «Heel
wat scholen hebben zeonlangs
getest en het werkt prima.» In
een eerste fase ontwikkelde
IMOB een gsm-applicatie die het
mogelijk maakt om op digitale
wijze knelpunten in de omge-
ving van de school op de woon-
schoolroute te verzamelen. Leer-
lingen kunnen zo met hun gsm

foto’s nemen van knelpunten.
Deze informatie wordt opgesla-
gen door het toestel en wordt na
enkele minuten doorgestuurd
naar een server. Er werden alvast
100 smartphones aangekocht en

uitgerust met de juiste technolo-
gie. Geïnteresseerde scholen
kunnen er gebruik van maken
via een uitleensysteem. Het pro-
ject kreeg 118.000 euro Europese
steun. (SSB)

De Provinciale Bibliotheek zal
binnenkort de vertrouwde bar-
code-scanning vervangen door
radiofrequentie-identificatie
(RFID). Hierdoor komt er extra
tijd vrij om de bezoekers aan een
goed boek te helpen en zal de bi-
bliotheek op zaterdag ook één
uur langer open zijn. 

De huidige apparatuur was aan
vervanging toe. «Bij het barcode-
systeem stond het personeel in
om de uitleningen te scannen en
moesten de ingeleverde docu-
menten ook weer terug ingele-
zen worden. Met zevenhonderd-
duizend bezoekers per jaar is dat
een aanzienlijke klus. Dankzij de
keuze om over te schakelen naar
een RFID-systeem zal de biblio-
theekgebruiker voortaan zelf-
standig uitleningen kunnen

doen», zegt gedeputeerde Jean-
Paul Peuskens (sp.a). «Hierdoor
komt er meer personeel vrij voor
de mobiele wegwijsfunctie van
bibliotheekgebruikers. In een
overgangsfase zullen zij de bibli-
otheekgebruikers die dat wen-
sen ook nog begeleiden bij het
uitvoeren van de vereiste uitle-
ningshandelingen. Omdat de
personeelsbezetting anders kan
ingevuld worden, zal de biblio-
theek na invoering van het sys-
teem op zaterdag ook een uur
langer kunnen openen zonder
dat dit naar personeel toe een
meerkost zal inhouden.» De wer-
ken starten ten vroegste vanaf 20
september en het einde is voor-
zien rond eind oktober 2011. De
installatie van het systeem en de
bijhorende werken aan de lift
kosten 584.000 euro. (SSB)

De uitbaters van een restaurant
op de Genkerweg in Hasselt kre-
gen gisternamiddag dieven op
bezoek. Ze hadden de schuifdeur
van het eethuis opengebroken.
De buit bestond uit een geldlade
en een draagbaar telefoontoestel.

(LXB)

De gemeenteraad heeft de toe-
stemming gegeven om de wer-
ken in de Tervoorstraat te laten
uitvoeren. Het doel is om een ge-
scheiden riolering aan te leggen,
opdat het hemel- en afvalwater
gescheiden blijven van elkaar.
Daarnaast volgt een wachtbek-
ken op de vloedgracht. De totale
kosten bedragen rond het half
miljoen euro. De gemeente
neemt daar iets dan de helft van
voor haar rekening. In de marge
geraakte ook nog bekend van de
jaarrekening van 2009 nooit is
goedgekeurd in de gemeente-
raad. Vlaams Minister Geert
Bourgeois vertelde dat tijdens
een zitting van het parlement.
Wellen deelt die eer met zeven
anderen Vlaamse gemeenten.

(AVS)

Een 31-jarige Hasselaar is giste-
ren veroordeeld tot een celstraf
van tien maanden voor diefstal
met geweld. De man sloeg tussen
augustus 2010 en februari 2011
meermaals toe in verschillende
supermarkten in de omgeving
van Hasselt. Zijn interesse ging
vooral uit naar sterke drank en
bier. De man heeft dan ook een
zwaar drankprobleem. Volgens
zijn advocaat had hij vroeger ook
een heroïneprobleem, maar is die
verslaving nu onder controle.
Naast zijn celstraf moet hij ook
een geldboete van 550 euro beta-
len. (CLPH)

De onderzoeksrechter in Tonge-
ren liet een Indiër gisteren op-
sluiten. De man wordt ervan ver-
dacht een hele reeks diefstallen
uit winkels te hebben gepleegd.

Het juiste aantal wordt verder
nagegaan. De man liep in een su-
permarkt aan de Nieuwe Steen-
weg in Bilzen tegen de lamp. Hij
werd herkend op de beelden van
de bewakingscamera naar aan-
leiding van een diefstal die hij er

eerder pleegde. De politie kon de
man inrekenen.  Tijdens het ver-
hoor bekende hij tot nog toe vier
feiten. De man heeft geen vaste
verblijfplaats heeft, is al tien jaar
in het land en zit momenteel in
een asielprodedure. Men ver-
moedt dat hij elders in Limburg
en daarbuiten nog een hele reeks
diefstallen op z’n kerfstok heeft.
Hij stal hoofdzakelijk sigaretten
en flessen sterke drank.

(LXB)

De politie heeft op de Rijksweg in
Dilsen-Stokkem een voertuig
met een Duitse nummerplaat
staande gehouden. De man reed
te hard en kon geen autopapieren
voorleggen. Hierop werd het
voertuig in beslag genomen. (LXB)

De strafrechter van Tongeren
veroordeelde Kinrooienaar J.P.
(32) tot 110 uren werkstraf en
een boete van 550 euro omdat hij
Mercator verzekeringen tracht-
te op te lichten. Op 21 oktober
2008 bood J.P. zich aan bij de lo-
kale politiezone Maasland om de
diefstal van zijn BMW 520D aan
te geven. De man verklaarde dat
hij de wagen had uitgeleend voor
een proefrit aan een potentiële
koper maar dat die niet meer
was komen opdagen. Algauw
werd echter duidelijk dat het
verhaal verzonnen was en dat J.P.
hoopte, middels deze valse aan-
gifte, de premie op te strijken.

(JEK)

Frans Vandueren uit Opglabbeek
wil voor zijn weeshuis Osjosma
in Haïti graag fietsen inzamelen.

«Ik droom er van om alle kinde-
ren te verrassen met een fiets»,
zegt Frans. Maar ook fietsen voor
volwassenen zijn welkom. Op
zaterdag 2 april is er een grote in-
zamelactie.

Brede banden
«We zoeken fietsen met brede
banden en fietsen die in orde
zijn, want we hebben in ons ma-
gazijn in Opglabbeek en ook in

Haïti niet de mogelijkheid om
fietsen op te knappen.» Ook an-
dere spullen zoals kleren,
schoeisel, speelgoed, schoolge-
rij, keukengerij, tandenborstels,
shampoo en zeep kan het wees-
huis goed gebruiken. Alles is
welkom in de Dorpsstraat 11 te
Opglabbeek. Op zaterdag 2 april
doorlopend van 10.30 uur tot 15
uur en op zaterdag 9 april enkel
op afspraak via het telefoon-
nummer 0495/51.03.96. Parke-
ren kan best op de parking voor
het gemeenschapscentrum
Troempeelke. (GBO)

Fietsen voor weeshuis gezocht

Werkstraf voor
valse aangifte

Inbeslagname wagen

Winkeldief aangehouden

Celstraf voor
supermarktdief

Werken
Tervoorstraat
goedgekeurd

Inbraak restaurant

PBL langer open door
nieuw scansysteem

Universiteit brengt kinderen veilig naar school

Edith Donders toont de nieuwe applicatie. Foto Moors

Hulp voor Libië
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Vlotte verbinding Lommel-
Eindhoven eindelijk in zicht

LOMMEL

Gedeputeerde Cremers zet zijn handtekening 
onder het akkoord. Foto tvl

Op het kabinet van gedeputeer-
de Walter Cremers (sp.a) werd
gisteren de ‘Verklaring Gebieds-
opgave Grenscorridor N69’ on-
dertekend. Hiermee verbinden
zowel de Belgische beleidsma-
kers als hun Nederlandse colle-
ga’s zich ertoe werk te maken
van een vlotte verbinding tussen
Lommel en Eindhoven. Op dit
ogenblik trekt de N69 door het
centrum van de Nederlandse ge-
meenten Waalre en Valkens-
waard en dat wekt traag verkeer
en bijgevolg heel wat wrevel op.
«Een vlotte verbinding via een
parallelweg zou een belangrijke
schakel zijn in de ontsluiting van
Limburg», zegt Cremers. «Geluk-
kig is er nu ook in Nederland een
grote meerderheid van het Be-
stuurlijk Overleg Grenscorridor
N69 die zich duidelijk heeft uit-
gesproken de ‘Westparallel
Plus’. We hopen dat het project
snel tot uitvoering komt. Zeker
nu ook binnen Vlaanderen de
laatste fase van de Noord-Zuid-
verbinding binnenkort zal aan-
gevat worden. Hierdoor kan een
moeilijk en belangrijk dossier
waar wij vanuit Limburg al jaren

sterk vragende partij zijn, uitein-
delijk een oplossing krijgen.» Na
dertig jaar palaveren komt er
eindelijk schot in de zaak. Eind
2008 werd het eigendom, het
beheer en het onderhoud van de
N69 in Nederland door het rijk
overgedragen aan de provincie
Noord-Brabant. In 2010 volgde

een eerste belangrijke stap door
de ondertekening van het ‘Af-
sprakenkader Gebiedsopgave
Grenscorridor N69’. De onderte-
kening door alle betrokken par-
tijen van de ‘Verklaring Gebieds-
opgave Grenscorridor N69’ is
een nieuwe stap in de richting
van de parallelweg. (SSB)


