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7 maanden cel voor dokteres die agenten in gezicht spuwde
HOUTHALEN
De 61-jarige Britse dokteres M.A. werd
door de rechtbank van Hasselt veroordeeld tot een celstraf van veertien
maanden, waarvan zeven maanden effectief. Daarnaast krijgt ze een boete
van 1.200 euro, ook deze is voor de helft
effectief. De vrouw, met Iraakse roots,
krijgt deze straf voor een reeks gewelddaden tegen politie, deurwaarders, de
buurman en zelfs een bediende van de
Tongerse balie.

De dokteres verblijft sinds begin maart in de gevangenis,
nadat ze in augustus bij verstek veroordeeld werd tot
vijftien maanden cel wegens
agressief en arrogant gedrag.
De voormalige Houthalense
huisarts, die in Duitsland
woonde, ging verschillende
keren door het lint tegen politieagenten, deurwaarders,
een buurman en een bediende van de Tongerse balie. Zo

gooide ze onder meer met een
bloempot, spuwde ze in het
gezicht van inspecteurs en
deelde ze kniestoten uit.

«Hoofd openbreken»
Verder dreigde ze bij de deurwaarder met de woorden:
«Als je een slotenmaker inschakelt, dan ga ik jouw hoofd
openbreken.» Het gebruik van
haar wagen als wapen werd
echter niet bewezen.

De schuld legde ze desondanks haar weerspannigheid
bij de andere partijen. «Ik ben
het slachtoffer en wil een
schadevergoeding. De agenten en deurwaarders hebben
zich niet gedragen volgens de
regels en gebruikten geweld.
Misbruik van hun gezag»,
mopperde ze. Haar buurman
had haar dan weer bespioneerd.
Toen haar zaak twee weken

geleden werd uitgesteld, ging
ze als een razende tekeer. De
rechtbank en het openbaar
ministerie kregen toen te horen dat ze racistisch en corrupt waren. «Mijn rechten
worden geschonden en ik
zwijg pas als ik wil zwijgen»,
klonk toen uit de mond van de
dokteres, die zelf haar belangen verdedigde. Ze kon zich
evenwel niet voor een celstraf
behoeden. (BVDH)

Patiënten blij met start opleiding Kanker Hair Professionals op ZOL

«Dankzij kapper zie ik me weer graag»
GENK
Een primeur voor Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Daar start volgende maand
de opleiding Kanker Hair Professionals.
Kappers volgen een jaar lang lessen om
het kapsel van patiënten deskundig te
verzorgen én steun te bieden.
XAVIER LENAERS
Dat een kapper voor veel kankerpatiënten een belangrijkere schakel is dan gedacht, daar weet Véronique Vandewal uit MeeuwenGruitrode alles van. Zij is drie
maanden geleden genezen van
een hersentumor. «Mijn kapper
heeft me niet enkel weer mooi
gemaakt maar me ook geholpen
onder de mensen te komen», vervolgt ze. «Dankzij hem kan ik
weer trots over straat lopen, vol
zelfvertrouwen. Ik zie mezelf
weer graag. Wanneer je na een
chemotherapie haar verliest, is
dat immers erg confronterend.
Bovendien is het van groot belang
dat er ook iemand buiten je directe omgeving is met wie je kan praten over kanker. Ik denk dat zo’n
Kanker Hair Professional helend
kan werken.» Een van de tot nu
toe acht kappers die zich ingeschreven hebben voor de opleiding, is Viviane Gaens uit Hasselt.

GENK

Als ik het haar moet
afknippen van
vrouwen met kanker,
weet ik niet goed wat
te zeggen. De cursus
zal ook daarop
een antwoord geven
KAPSTER VIVIANE GAENS
«Ik was al een tijd op zoek naar
zo’n gespecialiseerde opleiding»,
weet ze te vertellen. «Ik heb hier
al het haar van vrouwen die kanker hebben moeten afknippen.
Dat is zeer heftig. Alleen, ik wist
niet goed hoe ik erover met hen
kon praten. Hoe ga je om met die
harde ingreep en de gevoelens die

Voormalige kankerpatiënten Véronique Vandewal en Marleen Druyver met Katleen Vanderbeken
(links), de bestuurster van het Institute for Professional Care. Foto Mine Dalemans
dat met zich meebrengt? Tot nog
toe is dat een gemis in de opleiding van kappers, maar nu wordt
dit met Kanker Hair Professional
weggewerkt.»

Bijscholing
Na het behalen van het diploma
van Kanker Hair Professional

Erfgoedpanelen brengen geschiedenis
huisjes Bokrijk tot leven

stopt de opleiding niet. «Daarna
moeten ze nog elk jaar een bijscholing volgen. Kwestie van bij
te blijven», vertelt Katleen Vanderbeken van het Institute for
Professional Care dat de opleiding
in samenwerking met Ziekenhuis
Oost- Limburg aanbiedt. Zo’n cursus kost de studenten 1.800 euro.

HEUSDEN-ZOLDER
Rioleringsprojecten krijgen Vlaams geld
Goed nieuws voor het gemeentebestuur: de Vlaamse overheid
heeft beloofd om drie rioleringsdossiers te subsidiëren.
De kostprijs van het dossier Dekenstraat-Dorpsstraat-Molenstraat, dat in verschillende fasen
wordt uitgevoerd, bedraagt 1,6
miljoen euro. De helft hiervan is
voor rekening van het gemeente-

Jonge bezoekers bekijken enthousiast de erfgoedpanelen op het domein. Foto Mine Dalemans
Een nieuw seizoen, een nieuw
initiatief: Bokrijk heeft 58 erfgoedpanelen laten plaatsen
over het ontstaan van de huisjes
op het domein.
«We geven het landelijk leven
van de vorige eeuwen weer op de
panelen. En we versterken de
verhalen met historisch juiste en
passende foto’s en tekeningen»,
zegt Igor Philtjens, voorzitter van
de vzw Domein Bokrijk en de ge-

deputeerde voor cultuur en toerisme. Extra aandacht gaat uit naar
de kinderen, niet het minst naar de
beginnende lezertjes. De onderste
helft van de panelen is speciaal
voor hen voorbehouden. «Ze openen een luikje waarin een tekening te zien is en ze lezen over allerhande weetjes omtrent een historisch huis, de bewoners en hoe
ze er geleefd, gewerkt en zich ontspannen hebben. Of ze krijgen een
vraag, worden verzocht een raad-

«Kappers die in dienst van een
baas werken krijgen weliswaar
750 euro terugbetaald, voor studenten en zelfstandigen is dat
720 euro. De kankerpatiënt kan
van een stichting een care card
bekomen van 30 tot 60 euro
waarmee ze de kost voor een bezoek aan de kapper kan drukken.»

sel op te lossen of krijgen één of
andere opdracht», besluit Philtjens. «Het is onze opdracht om
zorg te dragen voor het patrimonium van Bokrijk en met de restauraties van de 120 huizen de
komende vijf jaar, zetten we hard
in op het onderhoud van de huizen.» Verspreid over het museum zijn 58 erfgoedpanelen aangebracht. Je kan ze als een krant
openen en zijn gemaakt van
roestvrij staal. (LXB)
LI

bestuur. De werken starten ten
vroegste begin volgend jaar. Voor
de dossiers Lusthofstraat en Zagerijstraat en Weg naar de Grauwe Steen is het de bedoeling om
in de loop van 2018 beide dossiers
te finaliseren. Ze worden geraamd op 2,2 miljoen euro. Het
gemeentelijk aandeel bedraagt
0,7 miljoen euro. (PVMB)
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HEUSDEN-ZOLDER
Speeltuinen
vernieuwd
Op de speelpleinen van Olympia, Mommeplas, Lindemankerk en Volkerenplein zijn nieuwe speeltuigen geïnstalleerd
met het oog op de paasvakantie.
Olympia kreeg een grote klimen speelcombinatie, goed voor
een investering van 40.000
euro. Heusden-Zolder telt nu 29
gemeentelijke speelpleintjes:
13 daarvan zijn grasveldjes, de
andere zijn uitgerust met speeltoestellen. (PVMB)

LANAKEN
Bouw
Dienstencentrum
op schema
De bouwwerken aan het Lokaal
Dienstencentrum liggen op
schema. Dat wordt geïntegreerd
in het nieuwe woonzorgcentrum langs de ringweg. Verwacht wordt dat deze bouwwerken afgerond zijn tegen september van dit jaar. Het Lokaal
Dienstencentrum wordt de
nieuwe ontmoetingsplaats voor
senioren die er terechtkunnen
voor diverse activiteiten en een
gezonde maaltijd. Bedoeling is
een breed aanbod aan hobby-,
vormings- en informatieve activiteiten op maat te voorzien.
Verder komt er ook een ADLruimte voor persoonlijke hulp
zoals pedicure en bloeddrukmeting.OCMW-voorzitter Michel Stevens: «Het Lokaal Dienstencentrum wordt de ontmoetingsplaats voor residenten van
Huize St. Anna, naast alle senioren in onze gemeente. We breiden de maaltijdenservice uit.
Naast ‘De Oase’ in Gellik en
Neerharen kan men dan ook in
Lanaken terecht. Wat de levering van maaltijden betreft,
blijft Trabajo de vaste partner.
Dit is een sociaal economieproject dat kwetsbare mensen op
de arbeidsmarkt ervaringskansen geeft.» (WJL)

DIEPENBEEK
Heel wat werken
op komst
In Diepenbeek wordt er de volgende jaren flink gewerkt aan
het rioleringsstelsel. «Momenteel is 26 procent een gescheiden stelsel, als al deze werken
uitgevoerd zijn is dat 45 procent. Bovendien pakken we
hiermee ook de wateroverlast
aan», zegt schepen van Openbare Werken Jos Leroi (CD&V).
«In de zomer van 2017 start men
in de Sint-Jans- en Kloosterwijk.
Later staan ook nog wijk Rozenberg, ‘t Reitje, Bijenberg en Misenberg op de planning. In alle
projecten zal ook de weginfrastructuur vernieuwd worden.
In totaal wordt hiermee ongeveer 10 miljoen euro aan subsidies naar Diepenbeek gehaald.»
(DMH)

