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ZUTENDAAL

Opendeur nieuwbouw 
Technische Dienst
Op zaterdag 5 oktober tussen 10 
en 13 uur zet het nieuwe gebouw 
van de gemeentelijke technische 
dienst van Zutendaal de deuren 
open.

Het gebouw voldoet aan de huidige 
eisen en maatstaven en heeft een 
oppervlakte van 750 m2. Er is zowel 
kantoor als magazijnruimte. Bij de 
realisatie werd gebruik gemaakt van 
ecologische verf, een systeem voor 
waterrecuperatie en de meubels zijn 
vervaardigd uit hout afkomstig van 
duurzaam beheerde bossen (PEFC-
gelabeld). Het gebouw ligt in de 
Langendijkstraat.

 Diensthoofd Technische Dien-
sten, Oliver Vaes, 089 62 94 25,  
oliver.vaes@zutendaal.be

MR

Broeder-brouwer Jules 
verlaat Achelse Kluis

HAMONT-ACHEL

Broeder-brouwer Jules heeft de Achelse Kluis verlaten. 
Hij kon niet in de abdij blijven omdat hij verzuimde 
zijn eeuwige kloostergelofte uit te spreken. Liefheb-
bers van de Achelse trappist hoeven niets te vrezen. 
Brouwer Marc Knops en zijn assistent Jordy brouwen 
gedurig voort.

Broeder 
Jules.

Foto MiSt

“Met zo’n 4.500 hectoliter trappist 
per jaar zitten we aan ons maxi-
mum. De vraag is groter. Broeder 
Jules hielp af en toe een handje. Hij 
startte wel eens op, maar eigenlijk 
zijn het sinds enkele jaren Jordy 
en ik die instaan voor het trap-
pistenbier”, zegt Marc Knops.
Twaalf jaar geleden, in 2001, 
koos bakker en weduwnaar 

Jules Van den Bossche voor 
een leven in de Achelse 

Kluis, een cisterciën-
zersabdij onder de 
voogdij van de Ab-
dij van Westmalle. 
Bij zijn intrede legde 

hij de kleine professie af, 
waardoor hij zich voor drie 
jaren verbond aan de geloftes 
van de kloosterorde. Na die 
vormingsperiode van drie ja-
ren kreeg broeder Jules negen 
jaar de tijd voor zijn plechtige 
professie. Dan verbindt een 
broeder zich voor het leven 
met de abdijgemeenschap. 
Dit betekent onder andere 
dat men afstand doet van ei-
gen bezit, van eigen plannen 
en inzichten en van huwelijk 
en gezin om zichzelf te ge-

ven aan God. “Het initiatief moet 
van de broeder zelf komen”, zegt 
vader abt. 

❞
MET ZO’N 4.500 
HECTOLITER 
TRAPPIST PER JAAR 
KUNNEN WE DE 
VRAAG ZELFS NIET 
BEANTWOORDEN

Brouwer Marc KNOPS

“Broeder Jules heeft nooit een aan-
vraag gedaan voor een plechtige 
professie. Zowel ik als zijn overste 
hebben er wel eens naar gepolst, 
maar hij ging er nooit op in. Zijn 
termijn van negen jaar is intussen 
verstreken. Wanneer iemand zich 
dan niet voor het leven met onze 
kloosterorde heeft verbonden, dan 
kan die ook niet voor altijd in ons 
huis blijven wonen. Dus die per-
soon vertrekt dan. Dat is zo in elk 
klooster”, verduidelijkt vader abt.
Jules Van den Bossche, die afkom-
stig is uit het Gentse, konden we 
gisteren niet bereiken voor een 
reactie. 
 GVB/MaW

De bever is terug

De bever doet dat op exact 
dezelfde plaats als voorheen, 
dicht bij de monding van de 
Laarbeek in de Vrietsel. Inmid-
dels is de bever al een attractie 
geworden bij de bewoners van 
de Bellik, Koppelstraat, Oude 
Baan en Nieuwstraat. “Ik ben 
vrijdagmorgen al om 8 uur gaan 
kijken of de bever weg was”, zegt 
Nadia Braun-Curvers. “Maar ik 
zag onmiddellijk dat het beestje al 
opnieuw gestart met de opbouw 
van zijn dam. Heel wat takken 
en maïsstengels waren terug de 
Vrietsel ingesleept.” 
“Dat dier heeft nogal gewerkt 
in één nacht”, aldus buurman 

Jaak Engelen. “Voorlopig drijft 
het water nog behoorlijk in de 
beek, maar daar zal wel weer 
verandering in komen.” Er zijn 
ook buren die ‘s avonds een uurtje 
plaats nemen bij de beverburcht 
in de hoop het dier aan het werk 
te zien. “Maar de bever laat zich 
niet zien”, aldus bewoners van 
de Vrietsel.
“Ze hebben het de bever ook niet 
moeilijk gemaakt”, besluit Nadia 
Curvers. “Al zijn materiaal lag 
gewoon op de oever van de beek. 
De bever moest maar gewoon alle 
takken terug de beek inslepen.”

MMD

Voor de buren is de bever al een attractie geworden, maar 
het beestje laat zich voorlopig niet zien. Foto MMD

DILSEN-STOKKEM
De bever die op de oevers van de Vrietselbeek in Lanklaar woont 
blijkt niet graag zijn thuis in het centrum van het dorp te verlaten. 
Donderdag werd zijn burcht door medewerkers van het Agentschap 
Natuur en Bos vernietigd, maar in de nacht van donderdag op vrijdag 
is de bever opnieuw gestart met de opbouw van zijn beverdam. 

Grindwinningscomité gaat voor transparantere communicatie
DILSEN-STOKKEM/MAASEIK

Een brochure op 11.811 exemplaren en een nieuwe website, daarmee wil 
het Projectgrindwinningscomité het maatschappelijk draagvlak vergro-
ten voor de ontgrinding van het landbouwgebied Elerweerd. In het gebied 
tussen Elen (Dilsen-Stokkem) en Heppeneert (Maaseik) zal tussen 2014 
en 2024 zo’n 20 miljoen ton grind worden bovengehaald.

Elerweerd is het eerste project dat 
volgens het nieuwe grinddecreet 
verloopt, waardoor er ook een 
maatschappelijk belang moet zijn 
voor grindwinning. In dit geval is 
dat de hoogwaterbeveiliging van 
de Maas. Een jaar geleden werd 

het voorstel om het 163 hectare 
grote landbouwgebied tegen 2024 
helemaal af  te graven unaniem 
goedgekeurd door het projectgrind-
winningscomité. De boeren werden 
over de streep getrokken met een 
irrigatiesysteem, waardoor ze hun 

verloren grond kunnen compen-
seren met hogere opbrengsten op 
de resterende akkers. De natuur-
verenigingen kregen de belofte dat 
Elerweerd na de afgraving integraal 
zal worden opgenomen in het Ri-
vierPark Maasvallei. Deze zomer 
keurde de Vlaamse regering het 
voorstel goed.

Toekomst
Nu die horde is genomen, is de tijd 
rijp om de bevolking te informeren. 
De ontgrinding zal vooral in Elen 
te voelen zijn. De komende 10 jaar 

moet er 20 miljoen ton grind uit 
de grond worden gehaald. Dat zal 
onherroepelijke hinder met zich 
meebrengen. Daarnaast zal ook het 
vrachtverkeer op de Rijksweg sterk 
toenemen. Daarom werden zowel 
in Dilsen-Stokkem als in Maaseik 
en het Maasmechelse Meeswijk de 
afgelopen week 11.811 brochures 
in de bussen gestoken.

Website
Daarnaast kan je vanaf nu ook 
terecht op www.projectgrindwin-
ningscomite.be voor de vorderingen 

in de nieuwe grinddossiers. “We 
willen veel transparanter werken 
dan vroeger”, zegt gedeputeerde 
Ludwig Vandenhove, die voorzitter 
is van het comité. “Vandaag staat 
enkel Elerweerd op de website, om-
dat dat het enige lopende project is”, 
vult communicatieadviseur Jeroen 
Bloemen aan. “Het is de bedoeling 
dat we in de toekomst alle ontgrin-
dingsprojecten op deze site kunnen 
toelichten.”

Timmie VAN DIEPEN www.projectgrindwinningsco-
mite.be
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“Geen tien klanten op een dag”

“Ik was niet op de hoogte van wat er ging gebeuren”, zegt Belinda Erkens. Burgemeester Vos 
vindt die kritiek niet terecht.  Foto Tom PALMAERS

Het eetcafé van Belinda, die af-
komstig is van Lanaken en drie 
jaar geleden naar Riemst verhuis-
de, opende in de zomer van 2012 
de deuren in de Bolderstraat. “De 
zaak draaide heel goed, tot de 
werken begin september begon-
nen”, zegt ze. “De cijfers liegen 
er niet om: normaal gezien heb 
ik iedere maand minstens 5.000 
euro inkomsten, in september 
sloot ik af op 789 euro. Ik heb veel 
klanten die in de buurt wonen of 
werken. Een groot deel van hen 
is gepensioneerd en raakt niet 
hier omdat de straat een bouw-
werf is. De werken zouden tot 
december duren, maar dat kan 
ik niet volhouden. Daarom vroeg 
ik al twee keer tot het einde van 
het jaar het faillissement aan, 
maar mijn boekhouder vertelde 
dat mijn cijfers daar nog te goed 
voor zijn.”

Lege frigo
“Ik verwijt de gemeente zeker 
niet dat er werken zijn, want die 
moeten gebeuren, maar de ge-

RIEMST

Door werkzaamheden 
in Bolder is D&B Eet-
café tijdelijk moeilijk 
bereikbaar. Uitbaatster 
Belinda Erkens (36) 
krijgt nauwelijks nog 
volk over de vloer en 
vroeg daarom twee-
maal het faillissement 
aan. Dat krijgt ze niet 
omdat haar cijfers 
vooralsnog te goed zijn. 
“Ik zit met de handen 
in het haar”, zegt ze. 
Burgemeester Vos 
relativeert en zegt dat 
de straat half november 
opnieuw open is.

brekkige communicatie stoort me 
wel. Ik was niet op de hoogte van 
wat ging gebeuren, blijkbaar heeft 
de vorige eigenaar alle documenten 
ontvangen. 

❞
DE INHOUD VAN 
DE KOELKAST 
HEB IK AAN 
ENKELE KLANTEN 
UITGEDEELD. 
ANDERS MOEST 
HET TOCH IN DE 
VUILNISBAK

Belinda Erkens 

Nu nog een sluitingsvergoeding 
vragen is niet meer de moeite, er 
gaat te veel tijd over om die te krij-

19 procent meer 
eerstejaars voor 
UHasselt

HASSELT/DIEPENBEEK 
Universiteit Hasselt is het nieuwe 
academiejaar gestart met 19 
procent meer eerstejaars: 1.390 
zogenaamde generatiestudenten 
(die voor het eerst aan de unief 
beginnen) lopen rond op de cam-
pussen in Hasselt en Diepenbeek. 

Vorig jaar waren er dat 747, maar 
de unief telde toen nog niet de op-
leidingen architectuur en kunst, 
industriële ingenieurswetenschap-
pen en revalidatiewetenschappen 
en kinesitherapie. Geneeskunde 
(+22 studenten), kine (+70), in-
dustriële wetenschappen (+48) en 
rechten (+44) mogen de grootste 
stijging voor hun rekening nemen. 
Ook wiskunde en fysica doen 
het behoorlijk in hun niche met 
26 studenten meer. In totaal zit 
UHasselt nu aan 5.550 studenten.
De nieuwe fusiehogeschool PXL 
(PHL en Xios) heeft dit jaar 8 
procent meer studenten in zijn 
bacheloropleidingen en bij beel-
dende kunsten dan vorig jaar. 
In totaal haalt de school 2.485 
nieuwe studenten, dat zijn er 186 
meer dan vorig jaar. Vorig jaar 
telde PHL nog 20 procent meer 
nieuwe eerstejaars, Xios bleef 
toen op status quo. De opvallend-
ste stijgers zijn logistiek manage-
ment (+40%), marketing (+26%), 
financie- en verzekeringswezen 
(+28%), ergotherapie (12%), 
elektro-mechanica (+23%). Com-
municatiemanagement daalt met 
15 procent, Toerisme met 9 pro-
cent. Alles samen telt de school 
7.130 studenten.

LC/CV

gen. Momenteel hou ik de deuren 
open, anders komt er nog minder 
in de kassa. Of ik aan tien klanten 
per dag kom? Neen, dat zit er niet 
in. Zopas heb ik de koelkast leeg-
gemaakt en de inhoud aan enkele 
klanten uitgedeeld. Anders moest 
het toch in de vuilnisbak. Wie nu 
wil komen eten, moet een bestel-
ling doorgeven. Het was altijd mijn 
droom om een brasserie of eetcafé 
te runnen, ik hoop dat de zaak begin 
2014 opnieuw vlot draait. Het is ze-
ker niet mijn bedoeling definitief te 
sluiten, al ben ik daarbij afhankelijk 
van de financiële toestand.”

Infovergadering
Burgemeester Mark Vos kan zich 
niet vinden in de kritiek. “Er wa-
ren twee infovergaderingen om de 
mensen in Bolder op de hoogte te 

brengen van de werken, maar 
mevrouw Erkens was niet aan-
wezig. Iedereen heeft daar een 
uitnodiging voor ontvangen. 
Dan vind ik het jammer dat de 
gemeente met de vinger wordt 
gewezen. Ik begrijp uiteraard dat 
dit voor geen enkele handelaar 
een fijne situatie is, maar het gaat 
uiteindelijk om kleine werken die 
de wateroverlast van de baan 
zullen helpen. Mensen kunnen 
hun auto parkeren in de Jehen-
nestraat en in de Bolderstraat. 
Dan is het zeventig meter wan-
delen tot het eetcafé. Dat vind 
ik heel goed meevallen. Als het 
weer geen spelbreker wordt,  
is de weg half  november  
opnieuw open.”

Gerben SMEETS

Domenico Colapinto (inzet): 
“In totaal hebben we in Prin-
senpark drieduizend overuren 
opstaan.” Foto’s Chris NELIS

Personeel Prinsenpark 
staakt tegen minicontracten
GENK

Hoewel de bediendenvakbonden de nationale staking van komende dins-
dag in de rusthuizensector heeft opgeschort, zullen de werknemers van 
rustoord Prinsenpark in Genk toch actie voeren. Ze zijn boos omdat een 
groot deel van de medewerkers nog altijd werkt onder een zogenaamd 
minicontract terwijl ze toch veel overuren moeten kloppen.

“Een minicontract is niet onwet-
tig”, zegt Dominico Colapinto, 
vakbondsafgevaardigde (bbtk) in 
het rustoord Prinsenpark. “In dat 
contract staat dat je 19 uren per 
week moet werken. Maar het zijn 
er veel meer. Op zich is dat geen  
probleem. Wel dat de mensen geen 
normaal contract krijgen als ze ook 
meer presteren. We hebben noch-
tans met de directie afgesproken 
dat mensen die meer werken dan 
die 19 uren, ook in die zin een ar-
beidsovereenkomst krijgen. Bij een 
mini-contract kan je terugvallen op 
een loon van 800 euro per maand. 

Dat is onleefbaar. In rustoord Prin-
senpark staan van de werknemers 
al meer dan drieduizend overuren 
op. Daarmee steken we een stuk 
uit boven de andere rustoorden in 
Limburg.”

Overuren
Guy Deelkens, directeur van het 
Prinsenpark, denkt niet dat het rust-
oord drieduizend overuren achter 
staat. “Het zijn er wel veel”, zegt 
Deelkens. “Maar dat is van een hele 
lange periode. Met die minicontrac-
ten is niets mis. En het klopt dat ook 
die mensen overuren maken. Maar 

UITBAATSTER EETCAFÉ WANHOPIG DOOR WERKEN IN BOLDER

die worden ook betaald. Van een 
actie weet ik in ieder geval niets. 
We zullen gesprekken aangaan met 
onze mensen en de vertegenwoor-
digers van de vakbonden.” 
De vakbondsafgevaardigden van 
Prinsenpark krijgen in hun actie 
steun van de vakbondssecretaris-
sen. “Dinsdag zullen we enkel 
artsen en ambulanciers op het 
terrein toelaten”, gaat Domenico 
Colapinto verder. “We gaan ook 
de mensen die er komen met een 
pamflet op de hoogte brengen van 
de reden van onze actie.” 
Volgens Colapinto is er op die dag 
een minimumbezetting zodat de 
bewoners de nodige zorg krijgen.
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