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Uit onvrede over de regeling van
het bezoekrecht van zijn dochter
ging David D. in februari 2016
langs het appartement van zijn
ex-partner en haar nieuwe
vriend. “Hij trapte de deur in en
vloog haar naar de hals. Ook haar
vriend deelde in de klappen. De
vrouw was drie weken arbeids-
ongeschikt”, zei openbare aankla-
ger Patti Broeckx dinsdag. Op 1
november 2017 was het weer
prijs. Onder invloed gaf hij de
vriend van zijn ex enkele vuistsla-

gen en een kopstoot. Het slachtof-
fer liep een neusfractuur op. De
rechter vaardigde een contact-
verbod af, maar dat weerhield D.
er niet van om eind mei 2018 op-
nieuw slagen uit te delen. “Hij
stond bijna dagelijks aan de deur
om zijn dochter te kunnen zien en
hij belaagde ze ook. De man
maakte tumult, ging in de tuin
staan en drong de woning binnen.
Het meisje ontwikkelde een
angstprobleem”, schetste Patti
Broeckx. De beklaagde riskeert
een celstraf van twee jaar. “Hij er-
kent dat er een probleem is en is
bereid om dit ook aan te pakken”,
pleitte meester Roderic Heerman,
de raadsman van D. “Hij wil een
goede vader voor zijn dochter
zijn.” Vonnis op 8 oktober. (bvdl)

Vader riskeert twee jaar
David D. (39) uit Turnhout ris-
keert een effectieve gevangenis-
straf van twee jaar. Hij takelde de 
voorbije jaren zijn voormalige 
vriendin en diens nieuwe partner 
enkele keren toe.

TURNHOUT HERENTALS
Man takelt vrouw en 
kinderen toe

Het Openbaar Ministerie vordert
een celstraf van een jaar, gekop-
peld aan voorwaarden, voor J.P.
(40) uit Herentals. De man en va-
der van zes stond terecht voor
huiselijk geweld. Een ruzie met
zijn vrouw over de opvoeding liep
op 29 mei 2018 danig uit de
hand. De vrouw vluchtte met de
kinderen uit de woning. Buren za-
gen hoe P. een van zijn dochters
een vuistslag in haar gezicht gaf.

“In december 2016 sloeg hij zijn
vrouw al met de hand en greep hij
haar bij de keel. De vier oudste
dochters deelden in de klappen”,
zei de openbare aanklager. Ze
vroeg om de man ook voorwaar-
den op te leggen om zijn agressie-
probleem aan te pakken. 

Vonnis op 8 oktober. (bvdl)

TOM WILLEMS

Cactussen voor 
een scherpe prijs

Laten we zeggen dat we ons bevinden in ‘een’
hoofdstad van de Kempen, ergens in de 
nabijheid van ‘een’ industrieterrein, in ‘een’
horecazaak met een terras. We komen hier

graag omdat eten en bediening er uitmuntend zijn.
Voor mijn gezelschap en ik het pand kunnen betreden, 
worden we opgehouden door de uitbater, een bekend 
persoon in de regio. We tonen interesse in de 
olijfbomen en cactussen die hij ‘voor en na’ (“ik haal 
ze zelf in Spanje”) verkoopt. Die ene anderhalve meter 
hoge cactus achteraan charmeert ons. Hij kost 360 
euro en dat is eigenlijk een prikje. Eerder onderzoek 
heeft ons geleerd dat cactussen van het geslacht 
pachycereus en trychocereus met een soortgelijke 
hoogte algauw meer dan 500 euro (tot zelfs 3.000 
euro) kosten, dus hier zijn uitstekende zaken te doen. 
Het wordt nog beter wanneer onze gesprekspartner de 
gewiekste zakenman in zich loslaat: “Over een week of 
twee gaat er nog wat af van deze prijs.” En geen twee 
minuten later: “Misschien kan ik die nu al wat 
scherper stellen.” Echt, we zijn geprikkeld. Maar we 
laten ons niet vastpinnen en besluiten eerst toe te 
geven aan de signalen van onze lege maag. 
Aan tafel discussiëren we nog wat over de 
aanstekelijke prijs. We staan op het punt om tot 
aankoop over te gaan, als de verkoper zijn belofte 
houdt en er nog iets afdoet. We passeren opnieuw de 
cactussenvitrine. Op de cactus is nu een ander bordje 
geprikt: ‘950 euro (winkelwaarde 2.350 euro)’. We 
bekijken de foto die we een paar uur voordien hebben 
genomen, omdat we vermoeden dat iemand hier een 
loopje neemt met onze herinnering. Neen, 360 euro 
staat er. Op dat moment verdwijnt onze goesting om 
verhaal te halen bij de verkoper. Als hij dit al doet, wat 
zou er dan bij de levering gebeuren? En dus maken we 
ons de bedenking dat hij zijn cactussen mag stoppen 
op een plaats waar het licht niet schijnt, want dáár zit 
pas ka… [gecensureerd wegens te pathetisch en 
vulgair taalgrapje]. 
Wat een wansmakelijke ruiltruc, zeg.

bekeken

TURNHOUT Met een workshop rond talent, een koffieklets en praktisch
overleg is ook het werkjaar van Dinamo van start gegaan. De Turnhoutse
vzw biedt vorming en ontmoeting voor volwassenen overdag en op
maandagavond. “Daarvoor kunnen we beroep doen op 265 vrijwilligers,
waarvan 180 lesgevers”, vertelt coördinator Bieke Suykerbuyk. “Naarge-
lang hun talenten stellen wij ons aanbod samen. Zo werken we rond
duurzaamheid met ons Repair Café en richten we onder de noemer Rond-
om Prison voor het eerst ook onze blik op de gevangenissen.” (woad)

FOTO WOAD

Verzamelen voor 35e jaar

aangetrokken. Het belang van
Jos Boeckx in de geschiedenis
van het Kempens Wieler-
museum kan niet genoeg bena-
drukt worden. “Toen ik twee
jaar geleden een zware val
maakte en wekenlang in een co-
ma belandde, heeft Jos het mu-
seum draaiende gehouden en
de gasten ontvangen”, vertelt
Suske. “Ook tijdens mijn lange
revalidatie kon ik altijd op Jos
rekenen. Steeds op tijd aanwe-
zig en heel correct. Ook het hele
verhaal van de gedeeltelijke ver-
huis van de collectie naar De
Schorre in Boom heeft hij mee
beleefd en vormgegeven. Kort-
om, Jos is één van de gezichten
van het Kempens

ganisatie bezorgt mensen die
ongeneeslijk ziek zijn nog een
laatste uitje. Zo kunnen ze nog
eenmaal naar huis, naar de kust
of in dit geval dus naar het wie-
lermuseum. Jos zelf was één
van de laatsten die op de hoogte
was van het initiatief. “Ik had
wel iets in de gaten en ik heb
nog gebeld met Suske om te vra-
gen of hij van iets wist, maar
Suske loog dat hij zwart zag.
(lacht) Nu zijn we hier dus toch
en ik geniet van elke seconde.”

Coma
Liggend op het bed uit de zie-

kenwagen wordt Jos door het
museum gereden. Hij heeft voor
de gelegenheid een wielervestje

GROBBENDONK, RANST 

“Nooit gedacht dat ik 
nog in het museum 
zou geraken”

Suske Verhaegen ontvangt zieke medestrijder Jos Boeckx

Suske Verhaegen met Jos Boeckx 
in het Kempens Wielermuseum.

Jos Boeckx (73) uit Ranst heeft 
dinsdag een bezoekje gebracht 
aan het Kempens Wielermuse-
um in Bouwel (Grobbendonk). 
Voor de allerlaatste keer wel-
licht, want Jos, de rechterhand 
van stichter Suske Verhaegen, 
krijgt momenteel palliatieve 
zorgen. “Het doet zo veel 
deugd om hier nog een keer te 
zijn.”

Het was de vurige wens van Jos
om nog eenmaal de memorabi-
lia in het museum te bekijken en
een babbeltje te slaan met de
bezoekers. Via een vaste ver-
pleegster van de man werden
discreet contacten gelegd met
Wens Ambulancezorg. Deze or-
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Geniet vanaf nu t.e.m.  
zondag 15 september  
van € 20 KORTING  

per aankoopschijf van € 200*

OPENDEUR
bij

Zondag 15 september uitzonderlijk 
open van 9.30-16.30u

(Turnhout gesloten)

Volg ons via 
Facebook  www.vanpeer.be

Poederlee
Dorp 42
014 88 28 28

Merksplas
Kerkstraat 21
014 63 54 47

ma 13-18u | di tem zat 9.30-18u | zon 9.30-12.30u
feestdagen gesloten

ma-zat  10-18u  
zon- en feestdagen gesloten

Turnhout
Grote Markt 64
014 41 60 24

POEDERLEE - MERKSPLAS - TURNHOUT

* korting niet cumuleerbaar met klantenkaart of cadeaucheque

14 & 15 
september KALMTHOUT - ZOERSEL

modecenter-rommens.be

Altijd Overal In Stijl

KALMTHOUT   
Kapellenstwg 247

za 14 sept : 10u – 18u
zo 15 sept : 10u – 17u

ZOERSEL   
Rodendijk 28 

za 14 sept : 10u – 18u
zo 15 sept : 10u – 18u

Opendeurweekend

Bewoners denken mee over overstromingsgebied

Perceel van twee hectare 
moet water opvangen

BEERSE 

vincie Antwerpen. “Anderzijds
kan een overstromingsgebied het
water langer vasthouden en laten
insijpelen. Dat komt de grondwa-
terstand, die door de droogte be-
dreigd wordt, ten goede.”

Met als motto ‘Deel mee de
LAAKens uit’ krijgen de inwoners
van Beerse de kans om mee te
denken over de invulling van het
overstromingsgebied. De initia-
tiefnemers willen een antwoord
op de vraag of er naast ruimte
voor water ook plaats is voor na-
tuur en ontspanning. 

Online bevraging
Tot en met 4 oktober kunnen de

Beersenaren deelnemen aan een
online bevraging over de ver-
wachtingen van het gebied en
over de gevolgen van de klimaat-
verandering. In het woonzorg-
centrum Heiberg worden op don-
derdag 10 oktober vanaf 18.30u
de resultaten van deze bevraging
bekendgemaakt. Extra ideeën en
voorstellen zijn nadien nog wel-
kom. Op donderdag 7 november
volgt een tweede infoavond in het
rustoord. Dan worden enkele sce-
nario’s voor de inrichting van het
overstromingsgebied voorge-
steld. (bvdl)
i https://laakbeek.bpart.be

De provincie Antwerpen, het lo-
kale bestuur in Beerse en het Re-
gionaal Landschap Kleine en Gro-
te Nete maken werk van de reali-
satie van een nieuw
overstromingsgebied aan de Ei-
kenstraat, op de gronden Wouters
vlak bij de Laakbeek. De bewo-
ners in de buurt kampen bij zware
regenval regelmatig met water-
overlast. Door de klimaatversto-
ring wisselen intensieve natte pe-
riodes zich af met extreem droge
periodes. De overheid maakt
daarom extra ruimte voor de op-
vang van water vrij. “Een over-
stromingsgebied vangt bij hevige
neerslag water gecontroleerd op,
waardoor niet alleen de omlig-
gende wijk maar ook woon-, land-
bouw- en industriegebieden
stroomafwaarts beter beschermd
zijn tegen overstromingsschade”,
zegt Jan De Haes (N-VA), gedepu-
teerde van Leefmilieu van de pro-

De inwoners van Beerse krijgen 
de komende weken de 
gelegenheid om mee te denken 
over de invulling van een nieuw 
overstromingsgebied. Een perceel 
van ruim twee hectare tussen de 
Eikenstraat en de Heibergstraat 
moet wateroverlast in de buurt 
opvangen.

Deze gronden tussen de Eikenstraat en de Heibergstraat in Beerse 
krijgen een functie als overstromingsgebied. FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

een seintje aan het ambulance-
personeel dat hij moe begint te
worden. Er wordt afscheid ge-
nomen en de ziekenwagen ver-
trekt. De kans dat Jos nog eens
op bezoek kan komen is klein.
“De aanleiding is dan misschien
wel droevig, maar toch zijn dit
meestal eerder vrolijke dagen
voor onze patiënten”, weet Mag-
da Verhoeven van Wens Ambu-
lancezorg, een dienst die actief
is over heel Vlaanderen en haast
dagelijks uitrukt. “Door de adre-
naline-opstoot van het bezoekje
voelen de meeste mensen zich
vaak ook even wat beter.”

was heb ik aan veldlopen ge-
daan. Bij de kadetten was ik bij
de beteren van mijn jaar.” Jos in-
formeert nog even naar de mo-
bilhome van Suske Verhaegen.
“Die staat bij hem thuis wat stof
te vergaren. Een van de redenen
waarom ik hem kwam helpen in
het museum was om Sus de
kans te geven er wat meer op uit
te trekken, maar zijn museum is
altijd blijven voorgaan.”

Genieten
Jos kampt met longproblemen

die ook in de bloedsomloop
voor ernstige complicaties zor-
gen. “Ik geniet ondertussen zo
veel mogelijk van de tijd die me
nog rest.” Na een uur geeft Jos

Wielermuseum.”
Door zijn trouwe aanwezigheid

in het museum kan Jos Boeckx
ook alle koersverhalen van
‘wandelende wielerencyclope-
die’ Suske Verhaegen perfect
navertellen. “Wat die verhalen
betreft vond ik het wel leuk om
aan de oud-renners zelf af en
toe te vragen of het allemaal wel
echt zo gebeurd was. Of Suske
er gaandeweg niet te veel aan
had toegevoegd.” Er vertrekt
een knipoog en een grijnslach
richting Sus. 

Nooit gekoerst
Zelf heeft Jos Boeckx, in tegen-

stelling tot Suske Verhaegen,
nooit gekoerst. “Toen ik jong MARC PEETERS

Dankzij Wens Ambulancezorg kon Jos Boeckx zijn laatste wens waarmaken. FOTO'S  MARC PEETERS

“Toen ik hier werkte, 
controleerde ik graag 
bij bezoekende oud-
renners of al die 
straffe verhalen van 
Suske wel klopten.”

PAUDWEL
Markering


