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Jonge overvallers
halen inspiratie
uit liedje
De 18-jarige Kursat A. uit Lommel riskeert een celstraf van
veertien maanden voor een gewapende overval op een kostuumwinkel in Lommel.
Samen met een minderjarige
vriend stapte hij vorig jaar de
zaak binnen. De inspiratie voor
hun overval haalden ze uit een
liedje van een Nederlandse rapper. Ze droegen handschoenen,
mutsen over hun gezicht en
hadden twee messen waaronder een groot slagersmes bij. De
winkelbediende moest het geld
uit de kassa - zo’n 100 euro - afstaan. «Eerst verklaarden ze dat
het voor het geld was, daarna
voor de kick», haalde de procureur aan. «Het was dom. Ik heb
niet nagedacht», zei de tiener
aan de rechter.
De overval blonk uit in onprofessionaliteit. Ze kwamen aangereden met de brommer van
de minderjarige jongen, maar
moesten uiteindelijk te voet
vluchten. «Een medewerker van
Infrax vond het verdacht dat ze
mutsen en handschoenen droegen en legde de brommer op de
zijkant toen de jongeren in de
winkel stonden. Daarna zette hij
zijn blauwe zwaailicht aan,
waarop de twee gingen lopen»,
vertelde de procureur. Na de
overval kwam de minderjarige
zijn brommer terugvragen met
het excuus dat hij gestolen
werd. De politie vond in zijn
gsm berichten naar de meerderjarige dader. De rechter velt
een vonnis op 10 november.
(ERS)

LOMMEL
Werkstraf
na schot
op zakenpartner
De 40-jarige Humphrey V. uit
Lommel is veroordeeld tot een
werkstraf van 140 uren voor
het schieten op een kennis.
De twee mannen hadden al een
tijdje ruzie over een gezamenlijke investering in een winkel.
«Op 6 juni 2012 liep het uit de
hand toen het slachtoffer met
een tweede man aan de deur
van mijn cliënt stond en geld
eiste», verklaarde de verdediging. «Mijn vrouw belde mij op,
want ik was niet thuis», zei de
veertiger. «Het slachtoffer rukte
een gouden ketting van mijn
nek en probeerde ook mijn gouden horloge te stelen. Ik ben dan
binnen mijn pistool gaan halen
en heb een schot gelost.» De
twee heren vluchtten weg,
maar het slachtoffer werd geraakt in zijn zij. Hij was een
maand werkonbekwaam. «Beklaagde heeft dan misschien
niet gemikt om te doden, maar
het was een zeer gevaarlijke reactie», meende de procureur.
«Hij had nooit het wapen in huis
mogen gaan halen.» Het slachtoffer stelde zich op een vorige
zitting burgerlijke partij en
klaagde over psychologische
problemen, maar kwam voor de
behandeling van de zaak niet
meer opdagen. Hij kan eventueel later nog een schadevergoeding eisen. De Lommelse veertiger werd al eerder veroordeeld
voor een cannabisplantage. Die
plantage ontdekte de politie
toen ze een huiszoeking kwamen doen na het schietincident.
(ERS)

DIEPENBEEK
Bestuurster
verliest controle
over stuur
De 20-jarige bestuurster Stephanie C. uit Opglabbeek is
dinsdagochtend rond 7.45 uur
de controle over het stuur van
haar wagen verloren. Ze raakte
met haar wagen van de baan
aan de Universiteitslaan in Diepenbeek. De 20-jarige vrouw
raakte lichtgewond. De wagen
werd getakeld. (JDSL)
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Filmverdelers eisen schadevergoeding van 180.000 euro na illegale verspreiding

Een 43-jarige man uit Hasselt riskeert
een zware schadevergoeding te moeten
betalen aan vijf grote Amerikaanse filmdistributeurs. Warner Bros, Walt Disney,
Sony Pictures, 20th Century Fox en Universal stellen zich burgerlijke partij tegen
de veertiger nadat hij download links
naar films en serie op een forum plaatste.
In januari 2013 viel de politie binnen bij
de man die toen nog in Hasselt woonde,
maar intussen verhuisd is naar Westerlo.
De federale gerechtelijke politie uit Gent

was een onderzoek gestart naar illegale
content op het internet. De huiszoeking
bracht aan het licht dat de man een eigen
forum had waarop hij links plaatste naar
een cloud waar de films en series vrij te
vinden waren. Die inhoud had hij op zijn
beurt overgenomen van ‘Usenet’, een netwerk voor de uitwisseling van bestanden.
«Ik ben erg geschrokken», vertelde de ITer. «Ik ga mij er nooit meer mee bezig houden. Mijn computer laat ik voortaan op het
werk.» De vijf filmdistributeurs vragen
een voorlopige schadevergoeding van

1.700 euro. Hun raadsman gaf aan dat die
eis zal stijgen tot 60 euro per titel die de
veertiger op zijn website plaatste. Het ging
over zo’n 3.000 bestanden, dus de schadevergoeding kan oplopen tot 180.000
euro. «Het is ons nog niet 100 procent duidelijk over welke titels het juist ging, daarom het provisionele bedrag», klonk het.
Naast die hoge vergoeding riskeert de
man ook een celstraf van zes maanden en
6.000 euro boete. «Gebruikers van het forum moesten een kleine vergoeding betalen en deden aan ruilhandel», haalde de

procureur aan. De verdediging vroeg de
vrijspraak en haalde aan dat de veertiger
niet strafbaar was. «Hij was niet de oorspronkelijke bron, want de downloadlinks kwamen van Usenet. Daar moeten
ze wel vrij ter beschikking gesteld zijn,
want over de strafbaarheid van die links
is niets gezegd», pleitte advocaat Hugo Lamon. Volgens Lamon hebben de Amerikaanse distributeurs ook geen schadevergoeding te eisen, omdat zij niet de producenten van de films en series zijn. Vonnis
op 4 november. (ERS)

Dieren vormen geen bedreiging voor Romeinse tumulus van 1.800 jaar oud

Dassen mogen in grafheuvel blijven

TONGEREN
Een familie dassen die in een 1.800 jaar
oude Romeinse tumulus langs de Hoeise Kassei in Lauw woont, moet niet verhuizen. Uit onderzoek blijkt dat de dieren geen schade toebrengen aan de
stabiliteit van de grafheuvel.
XAVIER LENAERS
«Er is geen schade aan de tumulus
ontdekt», legt schepen van Monumenten Gerard Stassen (sp.a)
uit. «De vrees dat de dassen een
bedreiging vormden, blijkt ongegrond. De dieren moeten dus niet
weg. Ook de twee zeldzame grassoorten - beemd- en fakkelgras bovenop de tumulus werden niet
aangetast», zegt Stassen. «We
kunnen alles bij het oude laten»,
zegt de schepen tevreden.
De aanwezigheid van de familie
dassen in de tumulus was de aanleiding voor het stadsbestuur om
na te gaan hoe groot de schade
aan de grafheuvel was. Voor dat
onderzoek huurde de stad Gert
Moermans, een ingenieur uit
Tongeren en zaakvoerder van het
bedrijf Ground Explorer in. Hij
deed met een zogenaamde terrameter een geo-elektrisch onderzoek van de tumulus die 8 meter
hoog is en een doorsnee van 32
meter heeft. Via een scan maakte
hij 3D-beelden van de gangenstelsels.
«De dassen hebben enkel gangen
en hun hol gegraven in de boven-

De dassen hebben
enkel gangen
gegraven in de
bovenste laag van
de heuvel
STADSARCHELOOG PAUWELS
ste twee meter van de heuvel»,
zegt stadsarcheloog Dirk Pauwels
opgelucht. «Enkel in de top van de
heuvel is de grond verstoord, uitgegraven en mul gemaakt.»

Geen grafkamer

Moermans ontdekte wat dieper
een holte waar de dassen zich nu
nestelen. Die holte is een overblijfsel van een vroegere zoektocht naar de grafkamer. «Ten tijde van de Franse koning Lodewijk
XV groeven soldaten in Romeinse
tumuli naar schatten», aldus Pauwels. «Uit onderzoek blijkt dat in
de onderste lagen van de heuvel
geen sporen van een grafkamer

De Romeinse tumulus van 1.800 jaar oud langs de Hoeise Kassei in Lauw.
In de bovenste twee meter van de grafheuvel maken de dassen gangen (foto onder). Foto’s Bart Borgerhoff
zijn aangetroffen. Er zit ook geen
metaal in de grond», zegt Stassen.
Dat de dassen enkel huizen in de
top van de grafheuvel, is niet toevallig. «Het zijn slimme dieren die
weten wat ze doen en hoe ver ze
kunnen gaan», licht schepen van
Milieu Patrick Jans (Tongeren.nu)
en dierenarts van beroep toe. «Ze
handelen zoals mensen: met de
kleinste inspanning het grootst
mogelijke resultaat behalen.
Waarom dieper graven in de tumulus als ze het gemakkelijk heb-

ben in de top?», zegt Jans die dat
gedrag als normaal verklaart. «Ze
zitten niet op een plek waar ze
zich normaal ophouden. Waar ze
nu verblijven, vinden ze geen
voedsel. Verderop in de holle wegen dan weer wel», vertelt Jans.
«Toch hoeven de dieren niet te
verhuizen. Het is aangeraden om
in die holle wegen wat aanpassingen te doen waardoor ze naar
daar trekken. Ze hebben er voldoende voeding en ze worden er
niet gestoord», besluit hij.

DIEPENBEEK/KORTESSEM

GENK

Bedrijf verrast zieke werknemer met verjaardagskaartjes

Opleiding voor schoonheidsspecialisten
die zich focussen op kankerpatiënten

Kortessemnaar Roland Dekens
(60) heeft gisteren raar opgekeken toen hij zijn brievenbus
opende. Daarin lagen tal van
verjaardagskaartjes na een oproep van zijn voormalige werkgever. Op die manier wou zijn
ex-baas de zieke Dekens een
hart onder de riem steken.
«Roland is op zijn zestiende in
het bedrijf begonnen toen mijn
schoonouders nog aan het roer
stonden. Ondertussen staat er
wel een nieuwe generatie aan
het roer, maar Roland bleef de
constante in de zaak», zegt Christel Swennen van New Therm
Service uit Diepenbeek. «Hij is al
enkele jaren thuis en sinds enkele tijd is hij ook zwaar ziek.
Met zijn zestigste verjaardag in
het vooruitzicht besloot ik een
oproep te doen naar mensen om
hem een kaartje te sturen. Want
Roland mag wel eens in de bloemetjes worden gezet. Zo’n
werkman vinden we namelijk
nooit meer. Als er op het einde
van de dag nog iets moest gebeuren, dan stond hij meteen
paraat. Klanten vroegen op de
duur zelfs specifiek naar hem.»

Ziekenhuis Oost-Limburg in
Genk start als eerste in Limburg
met een opleiding voor schoonheidsspecialisten die zich focussen op kankerpatiënten. Voor
het eerste jaar zijn er 20 studenten ingeschreven.

Roland Dekens bij de kaartjes op zijn kast thuis. Foto Borgerhoff
Een twintigtal kaartjes werden
het er uiteindelijk, fier uitgestald
op een kast thuis bij de kersverse
zestiger. «Dat doet toch iets met
een mens», geeft hij toe. «Want
sinds een tweede heupoperatie
ben ik toch al enkele jaren niet
meer aan het werk. Ik heb de huidige zaakvoerders het vak bijgebracht: dat schept een vriendschapsband.» Dekens kampt ondertussen met slokdarmkanker.

Net zoals zijn oudere broer, die
hij op zijn verjaardag zelfs naar
het ziekenhuis reed. «Ach, een
kleine moeite is dat. Voor
mezelf zijn de vooruitzichten alvast goed. Als ik kon, zou ik zelfs
graag terug gaan werken. Tot
middernacht een werk uitvoeren en dan van de klanten nog
biefstuk voorgeschoteld krijgen: dat contact met de mensen
mis ik toch.» (DMH)

«De studenten krijgen 20 uren
theorie en volgen nadien 120
uren stage in een ziekenhuis.
Voor hun eindwerk moeten ze
wat ze geleerd hebben toepassen
op een kankerpatiënt», zegt Kathleen Vanderbeke van Institute
Professional Care. «In meerdere
ziekenhuizen worden nu al verwensessies gegeven, maar eenmaal thuis valt die zorg weg. Vaak
is de drempel te hoog om dan
naar een schoonheidsspecialiste
te stappen. Uit schaamte of schrik
dat ze geen gepaste behandeling

zullen krijgen», zegt Kathleen
Vanderbeke.
Kankerpatiënten hebben een gevoelige huid die extra verzorging
nodig heeft en bijzondere massages en behandelingen vereist. «De
meeste schoonheidsspecialisten
kennen die specifieke technieken
niet», zegt lesgeefster Rina Gubanski (60). «Kankerpatiënten
mooi maken vergt een voorzichtige aanpak. Hun huid is dunner.
Ze kunnen puistjes krijgen als gevolg van hun kanker.»
De opleiding wil experten afleveren en het zelfbeeld van kankerpatiënten opkrikken. «Door die
schoonheidskuur durven we
meer onder de mensen komen»,
zegt Brigitte Bertels (53) uit Genk,
die herstelt van borstkanker. «Wij
willen er ook mooi uitzien», zegt
Bertels. (LXB)

LANAKEN/MAASMECHELEN/RIEMST
Tweede arrestatie na vondst 33 kilo cannabis
De politie heeft een tweede verdachte opgepakt na de inval in
een woning in Maasmechelen
waarbij 33 kilo cannabis ontdekt
werd en een plantage in de Ke-

withdreef in Lanaken.
Het gaat om een 52-jarige man
uit Riemst. In Riemst werd na
doorgedreven onderzoek een
plantage ontdekt waarbij 300

planten geoogst waren. Hij werd
dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eerder kon de politie al een 56-jarige Lanakenaar
vatten. (MMM)
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Schoonheidsspecialiste Rina Gubanski geeft kankerpatiënte
Brigitte Bertels een behandeling. Foto Borgerhoff

