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Zes jaar cel voor vader die baby seksueel misbruikt
Een35-jarigemanuitSint-Trui-
denisveroordeeldtotzes jaar
celvoorhet jarenlangmisbruik
vanzijndochtertje.Defeiten
speeldenzichaf inPeerenbe-
gonnenalvlaknadegeboorte
vanhetmeisje.Demoedervan
hetkindkreegbijverstektwee
jaarcelvoorschuldigverzuim,
omdatzenietsdeedtegenhet
misbruik.

Het slachtoffertjewerd geboren

in2005enmeteenstarttehetmis-
bruikvanhaarvader.Pas toenhet
meisje zeven jaar oud was kwa-
mendefeitentoteeneindedank-
zij het ingrijpen van eenhuisarts.
Hij stelde vast dat het kind ver-
wondingenenoudelittekenshad
aanhaargeslachtsdelen.Devader
werdschuldigbevondenaanaan-
randingenverkrachting.Datlaat-
ste ontkende hij,maar de rechter
meende dat er voldoende medi-
schebewijzenwaren.Dedertiger

wordtvoorzesjaaruitzijnrechten
ontzetenstaatvoorvijf jaarterbe-
schikkingvandestrafuitvoerings-
rechtbank. Zijn dochtertje werd
uithuisgeplaatstenheeftrechtop
een schadevergoeding van 2.500
euro. Ondertussen zou er terug
wekelijks telefonischcontact zijn
tussendetwee.

Tweedeveroordeling
Voor de dertigerwas het niet zijn
eerstezedenveroordeling.In2006

kreeg hij al eens vier jaar cel met
uitstel voor gelijkaardige feiten
meteenanderkind.
De30-jarigemoederuitMaasme-
chelen wist van het misbruik,
maardeedniets omhaardochter
te beschermen. Ze vertelde wel
aaneenhuisartsoverdepenetra-
ties. «Demoeder heeft voor zich-
zelfgekozenenhaardochterlaten
vallen. Het meisje is getekend
voor de rest vanhaar leven», oor-
deeldederechtbank.Detweevor-

men geen koppel meer. Op het
proceskwamdevrouwnietopda-
gen. De vader startte reeds met
eenbehandelingenmedicatieen
probeert zijn leven terug op de
rails te krijgen. De rechter hield
daarrekeningmee,maarookmet
hetvorigezedendossierendelan-
ge duur van hetmisbruik. De va-
derdraaitopvooralle toekomsti-
ge kostenvan therapeutischebe-
geleidingvanhetslachtoffertje.

(ERS)
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Twintiger die
meisje met glas
aanviel blijft in cel
De 20-jarige Hasselaar A.M. die
begin januari een 23-jarige
vrouw op het Kolonel Dusart-
plein aanviel met een bierglas,
blijftnogeenmaandindecel. Hij
wordt verdacht van slagen en
verwondingen met verzwaren-
deomstandigheden.Slachtoffer
Stans Eerdekens werd met
meerdere snijwonden in haar
gezicht opgenomen in het zie-
kenhuis,waar eenplastisch chi-
rurg de schade probeerde te be-
perken. De uitval werd veroor-
zaakt door overmatig drankge-
bruik. «Meneerhadnooitdebe-
doeling iemand te verwonden,
maarhijneemtzijnverantwoor-
delijkheid», zei zijn raadsman.
Over een maandmoet A.M. op-
nieuw voor de raadkamer ver-
schijnen. (ERS)
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Achttien maanden
voor wietplantage
Tweemannendie de kelder van
een voormalig restaurant op de
Chaussée d’Amour hadden om-
getoverd tot wietplantage, zijn
veroordeeld tot achttien maan-
den cel en 6.000 euro boete. De
politie botste in de kelder op
1.581 wietplanten in oktober
2014. «Inhet gebouwtroffenwe
de beklaagden aan en een zak
met400gramcannabis», vertel-
de de procureur. Ismael U. (37)
huurdehetpandenwildeereen
brasserie in starten. Hij vertelde
dat de plantage zonder zijnme-
deweten werd opgezet tijdens
eenvakantieinTurkije.«Meneer
merkte wel een verdachte geur
op, maar toen hij in de kelder
ging kijken werd hij bedreigd
door een onbekende Bulgaarse
manmeteenvuurwapen»,haal-
dezijnraadsmanaan.«Hijdurfde
nietnaardepolitie stappen.»De
rechter geloofde die verklaring
nietenverweesnaarDNAsporen
van Ismael op peuken enmate-
riaal in de plantage. De tweede
beklaagde bekende wel. Infrax
stelde zich burgerlijke partij en
heeft rechtop17.260euro. (ERS)

Werner Raskin wil iedereen bedanken die zijn droom hielp te verwezenlijken

Burgemeester viert ambt met volksfeest
HOESELT

De kersverse burgervader heeft
niets aan het toeval overgelaten
omer eenonvergetelijk feest van
te maken. «Al een jaar geleden
ben ik begonnenmet de voorbe-
reidingen.Hetwordtgeenbalvan
deburgemeester,maarhetwordt
echt wel een ongezien feest om
iedereen te bedanken», vertelt
Raskin, die allesuit zakbetaalt.

3.800 uitnodigingen
Dat hij iedereen wil bedanken,
bedoelt hij ook letterlijk. Zo
stuurde hij naar alle 3.800 huis-
houdensdieHoeselt telt eenper-
soonlijkeuitnodigingomaanwe-
zig te zijn in De Duif in Hoeselt.
Ook burgemeesters en mensen

uit de omliggende gemeenten
wordenverwachtopwathétfeest
van het jaar moet worden. Zelfs
MariaTimmermans,de90-jarige
moedervandeburgemeester, zal
present zijn. «Senioren diemoei-
lijk tebeenzijnengeenautoheb-
ben om zich te verplaatsen, wor-
dendoor eenbusje opgehaald en
terug naar huis gebracht», zegt
Raskin. «Ik leg ook een bus in om
mensen,dietediepinhetglasge-
kekenhebbenofvindendatzena
enkele glazen niet meer achter
het stuur willen kruipen, veilig
naarhuis tebrengen.»Wiez’n jas
in de vestiaire achterlaat, betaalt
hiervoor 1 euro. «Dat geld gaat
naar de drie jeugdbewegingen

dieactief zijn indegemeente.»

Huwelijksaanzoek
Dat het feest plaatsvindt aan de
vooravond van Valentijn is geen
toeval. «Voor alle aanwezige
vrouwen op het feest heb ik na-
melijkeenattentie inpetto», ver-
telt de burgemeester. «Ik deel
geen rode rozen uit. Wat ik geef,

moeteenverrassingblijven,maar
ik kanwel al zeggen dat een spe-
ciaal hebbedingetje is.» Tegelijk
doetookhetgeruchtderondedat
Raskinzijnvriendin tenhuwelijk
wil vragendie avond. «Ik heb een
vriendin inderdaad,diemij langs
alle kanten steunt. Of ik haar ga
vragenmetmete trouwen?Wait
and see!», houdt hij de boot af,

met een kamerbrede glimlach.
Aanzoekofniet,Raskinverzekert
ambianceophetvolksfeest. Voor
de senioren komt Guy Roma op-
treden. De Vlaamse charmezan-
gerYvesSegerszaldecatwalkbe-
klimmen en ambianceband Do-
mino is er als kerst opde taart. Dj
Bennethmag danmet een after-
partyhet feest afsluiten.

BurgemeesterWernerRaskinmet de affiche voor zijn volksfeest. Foto Borgerhoff

Bijna dertig jaar moest Werner Raskin
(52) wachten op de vervulling van zijn ul-
tieme droom, burgemeester worden van
Hoeselt. Begin dit jaar was het eindelijk
zover en mocht hij de sjerp omgorden.
Om dat te vieren, organiseert hij vandaag
een groot volksfeest. «Ik ben een volks-
mens. Zo’n belangrijke gebeurtenis wil ik
delen met alle inwoners», aldus Raskin.
XAVIER LENAERS

IvoVanHove.
Foto Toneelgroep Amsterdam

HAM

Toneelregisseur
Ivo Van Hove is
ereburger

IvoVanHove isopde jongstege-
meenteraad aangesteld tot
Hamsereburger.Eenwatverras-
sende keuze, op voorstel van
burgemeester Dirk De Vis. Van
Hove is immers al sinds jaar en
dag uit Hamweg. Hij brachtwel
zijnjeugddoorinKwaadmeche-
len.VanHoveissinds2001direc-
teur van Toneelgroep Amster-
dam en woont in Amsterdam.
Van Hove is wereldwijd bekend
als regisseur en producent en is
thuisinzowatallegrotetheaters
in binnen- en buitenland. Van
Hove (°1958)begonzijncarrière
alstoneelregisseurin‘81.Hijwas
achtereenvolgensartistiekleider
vanAKT,Akt-VertikaalenDeTijd.
Van‘90tot2000washijdirecteur
van Het Zuidelijk Toneel. Van
1998 tot 2004 leidde Van Hove
hetHollandFestival.Daaroppre-
senteerdehij jaarlijks zijn selec-
tie van internationaal theater,
muziek,operaendans.Sinds ‘84
maakte hij deel uit van de artis-
tieke leiding van het departe-
ment Dramatische Kunst van
HogeschoolAntwerpen. (PVMB)

Gert enWard bij hunRenault R4. Foto Gert Wertelaers

UHasselt-student rijdt woestijnrally voor goed doel
GertWertelaers, studentrevali-
datiewetenschappenenkinesi-
therapieaandeUniversiteit
Hasselt, staatop16februarimet
zijnbroerWardaandestartvan
de4L-Trophy. Indezewedstrijd
rijden1.630teamsvantweestu-
dentenineenRenaultR4vanBi-
arritznaarMarrakesh.

DIEPENBEEK

Drie weken lang zullen Gert en
Ward 7.000 kilometer lang on-
derweg zijn. «Ward is een echte
autofreak en we hadden al lang
ons oog laten vallen op deze ral-
ly. Helaas moesten we wachten
totwe inhethogeronderwijs za-
tenmaarnu, na een jaar voorbe-
reiden, is het eindelijk zover»,

zegt Gert. «De zoektocht naar
een geschikte Renault R4, de
nodige auto-onderdelen en
sponsors hebben veel tijd en
energiegekost.Deautovonden
weuiteindelijk inNederland, al
hebben we er nog heel wat
urenaangesleuteld.Hetding is
dertig jaar enwe hopen dat hij
het de heleweg uithoudtmaar
wehebbengenoeg reserve-on-
derdelen bij.»
Watde tweenogmeenemen, is
vijftig kilogram school- en
sportgerief. Die gaan ze uitde-
len aan de organisatie ‘Les en-
fants du désert’. «We vinden
het fantastisch omdeel te kun-
nen nemen aan de 4L-Trophy
en op die manier bij te dragen
aan een betere ontwikkeling
vankinderen indeMarokkaan-
se woestijndorpen. Of we het
7.000 kilometer met elkaar in
een wagen gaan uithouden?
Hopelijk lukt dat (lacht).»
Begin april zijn de broersWer-
telaers opnieuw inhet land.

(DMH)

EnkelehulpverlenersvanhetNe-
palese Rode Kruis hebben giste-
ren een bezoek gebracht aan de
spoedafdeling van het Jessa Zie-
kenhuis.
«Zij doen mee aan een uitwisse-
lingsproject van Rode Kruis
Vlaanderen. Momenteel zijn er
enkele gastenuitNepalhier, bin-
nenkort vertrekken er mensen
van Rode Kruis Vlaanderen dan
weer naar Nepal», zegt Christop-

heMinten. «Nabezoekenaanon-
dermeer Brugge en Gent komen
zenueenkijkjenemeninHasselt
om te kijken hoe de hulpverle-
ning hier werkt. We tonen hen
daaromdespoedafdelingvanhet
ziekenhuismaar gaan straks ook
een kijkje nemen bij de 112-cen-
trale.» De Nepalezen zelf volgen
de rondleiding alvast met argus-
ogen.«Heelerg indrukwekkend»,
klinkthet. (DMH)

Nepalezen brengen bezoek
aan Jessa Ziekenhuis
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DominiqueLeurs vanhet JessaZiekenhuis leidt deNepalese
delegatie rond. Foto Jerome Gielkens
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Moederendochtergewondnaaanrijding
Op het kruispunt met verkeerslichten van de N71met de Astridlaan zijn
vrijdagnamiddag rond 13.50 uur een lichte vrachtauto en een personen-
wagenmetelkaargebotst. Een49-jarigevrouwenhaar14-jarigedochter
raaktenlichtgewond.Hetongevalgebeurdetoendebestuurdervandelich-
te vrachtauto links deN71wilde oprijden,maar depersonenwagenuit de
tegenovergestelderichtingte laathadopgemerkt.Devoertuigenwerden
getakeld. (JDSL)

Een33-jarigemanuitHamris-
keertachtmaandencelen600
euroboetevoorgeweldtegendrie
ledenvanzijnex-schoonfamilie.

Dedertigerhadzijnechtgenotela-
tenweten dat hij wilde scheiden,
toen hij zijn spullen aan hunwo-
ning in Diepenbeek kwam opha-
len. «Zijn vrouw had de sloten la-

ten vervangen», zei de procureur.
Deman had teveel gedronken en
was niet opgezet met de situatie.
«Hij kreeg ruzie met zijn schoon-
ouders en schoonzus en deelde
klappenuit.Deschoonmoederdie
in een rolstoel zatmoest naar het
ziekenhuiswordenovergebracht.
Haar man moest gehecht wor-
den.» Ze stelden zich vrijdag bur-

gerlijke partij voor 2.580 euro. De
ex-schoonzus van de dertiger
kwam tussen in het gevecht en
kreeg een klap tegen haar oog. Ze
vroeg een voorlopige vergoeding
vanééneuroendeaanstellingvan
eendeskundige.Deagressieveling
heeft al een gevuld strafbladmet
diefstal,slagenenvooraldrugsfei-
ten.Vonnis11maart. (ERS)
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MAN DIE SCHOONOUDERS TE LIJF GAAT RISKEERT 8 MAANDEN


