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“We hebben meer dan een half  
miljoen euro geïnvesteerd in de 
renovatie maar vooral het ener-
giezuinig maken van de sporthal”, 
legt sportschepen Habib El Ouakili 
uit. “En al heel snel zien we dat het 
gasverbruik er met liefst 75 procent 
is gedaald en het elektriciteitsver-
bruik met een kwart. Het comfort 
van de sporters is ook aanzienlijk 
toegenomen.”

Frisbee
“Daarnaast hebben we ook flink 
gewerkt aan de buitensportvel-
den”, vertelt Veronique Ansquer, 
verantwoordelijke voor het sport-
centrum Kiewit. “De hockeyclub is 
heel populair. Daarom hebben we 
een tweede kunstgrasveld gelegd 
met voetbal- en hockeylijnen. Maar 
ook de frisbeeclub maakt gebruik 
van deze velden. Langs die velden 
hebben we ook een contingent 

Voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd 
voor 240.000 jaarlijkse sporters

Tweede kunstgrasveld in sportcentrum

In het sportcentrum van Kiewit zijn de werken aan de vernieuwing van de 
accommodatie klaar. Er is een tweede kunstgrasveld bijgekomen voor de 
hockeyclub, de sporthal is gerenoveerd en er zijn nieuwe kleedkamers 
gebouwd. De werken hebben 1,5 miljoen euro gekost. Jaarlijks komen 
240.000 sporters naar sporthal, atletiekpiste, voetbalveld, sportbos en 
Action Park in Kiewit. Later staan ook de sporthallen van Stevoort en 
Kermt op het vernieuwingsprogramma van de stad.

Dirk JACOBS

nen reserveren bij de stedelijke 
sportdienst. Eén uur sporten, kost 
dan 9 euro.
“Volgend jaar gaan we de sporthal 
van Stevoort op dezelfde manier als 

die van Kiewit aanpakken. En ook 
Kermt, waar we de sporthal Ten 
Hove helemaal gaan ontmantelen 
en weer opbouwen, staat op het 
programma. Daar gaan we werken 

aan een turnzaal voor de school. ’s 
Avonds kunnen Kermtenaren de 
zaal gebruiken, maar ze kan ook 
dienen voor schoolfeesten”, zegt 
schepen El Ouakili.

De hockeyclub trainde gisteravond op het nieuwe kunstgrasveld. FOTO SERGE MINTEN

HASSELT

Sinds de renovatie 
van de sporthal is het 
gasverbruik er met liefst 
75 procent gedaald en het 
elektriciteitsverbruik met 
een kwart

Schepen van Sport 
Habib EL OUAKILI

nieuwe kleedkamers gebouwd. Er 
zijn acht groepskleedkamers, twee 
kleedkamers voor scheidsrechters, 
waarvan twee groepskleedkamers 
en één rolstoelvriendelijk lokaal.”
Hasselaren die met een groepje 
vrienden ook willen gebruik ma-
ken van de kunstgrasvelden kun-
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“Dit zijn wij.” Onder die noemer 
werden gisteravond met een spec-
taculaire lichtshow de 44 beschil-
derde en bekunstelde helmen ont-
haald in het domein Bokrijk. De 
afgelopen maanden werden de 44 
betonnen afgietsels van een Duitse 
Stahlhelm - 2 ton elk - verdeeld 
over de 44 Limburgse gemeenten. 
“We hebben de gemeenten uitge-
daagd om het verhaal dat onder de 
helm zit (en dat via een QR-code 
kan worden opgeroepen) creatief  
uit te beelden op het monotone be-
tonnen oppervlak”, zegt gedepu-
teerde voor Cultuur Igor Philtjens 
(Open Vld).

Miniatuurhelm
Het resultaat is even divers als 
knap. De ene al iets beter geslaagd 
dan de andere, maar achter elke 
helm zit duidelijk een verhaal. De 
afgelopen maanden deden kunste-

GENK / HALEN

Duitse helmen tonen zich in Bokrijk

Als soldaten die teruggekeerd zijn 
van het front. Getekend door vier 
jaar oorlog. Zo zijn de 44 Duitse 
Stahlhelmen die de Eerste Wereld-
oorlog in de 44 Limburgse gemeen-
ten herdenken, terug samenge-
komen in Bokrijk. Voor de laatste 
keer vindt daar de provinciale 
WO1-tentoonstelling plaats, daarna 
krijgen de helmen hun definitieve 
rustplaats op het slagveld in Halen.

Timmie VAN DIEPEN

Gedeputeerde Igor Philtjens en Sandro Claes van de provinciale erfgoeddienst. FOTO JEFFREY GAENSnaars, verenigingen, zelfs hele dor-
pen, er alles aan om dat verhaal het 
best te veruitwendigen. Tot grote 
tevredenheid van de provincie. 
“We hebben met dit project echt 
álle Limburgers bereikt”, zegt Phil-
tjens, die er ook aan toevoegde dat 
elke gemeente later nog een minia-
tuur van de helm zal krijgen. “Met 
maar een bedoeling: we mogen niet 
vergeten wat er 100 jaar geleden is 
gebeurd.”

 ➜Expo ‘Dit zijn wij’, nog tot 7 juni in 
Domein Bokrijk. Tegelijkertijd loopt er 
ook de provinciale WO1-tentoonstelling.

 ➜Maandag vindt u bij uw krant een gids 
voor de tentoonstelling, met uitgebreide 
informatie over elke helm

Dilsen-Stokkem Halen Ham
Kunst
Zonder twijfel het meest geslaagd als kunstwerk is de helm 
van Dilsen-Stokkem. Kunstenaar Ludoo Boonen verbeeldde 
met gerecycleerd materiaal hoe twee personen onder de helm 
uitkruipen, een symbool voor de zware last van de Duitse 
bezetting. De lokale link met Dilsen-Stokkem zit in de 
prikkeldraad die wordt doorgeknipt door het duo. 
Een verwijzing naar de honderden ontsnappingspo-
gingen door de elektrische draad aan de grens.

Symboliek
Blinken doet de helm van Halen zeker. Yvan Thijs en Walter 
Cox van de Kunstkring Halen bevestigden tientallen metalen 
plaatjes op de helm, waardoor het gevaarte fonkelt in de 

zon, zoals de Duitse metalen helmen 
die op 12 augustus 1914 waren 
achtergebleven op het slagveld in 

Halen. Het vormde de aanleiding 
voor het gedicht over de 

‘Slag der Zilveren Helmen’, 
waarmee de Loksbergse 
pastoor August Cuppens 
de veldslag vereeu-
wigde.

Participatie
“De helm van Ham is een typisch voorbeeld van de participa-
tie die we met dit project wilden bereiken”, zegt Sandro Claes 
van het provinciaal centrum voor cultureel erfgoed. “Op de 
helm staan niet alleen de oud-strijders uit Ham, maar hebben 
alle 28 kinderen die in 2014 in Ham werden geboren ook hun 
hand- en voetafdrukje achtergelaten. Zoals de pasgeboren 

Dax Sybers, die zo verenigd 
werd met betovergrootva-

der en oud-strijder Joseph 
Lievers.

Expo ‘Dit zijn 
wij’ verzamelt 
betonhelmen 
provinciaal 
WO1-project 

Na afloop van de expo in 
Bokrijk krijgen de helmen 
een definitieve laatste 
rustplaats in een permanent 
herinneringspark langs de 
Betserbaan in Halen. De 
provincie heeft afgelopen 
week beslist dat Halen 
daarvoor beter geschikt is 
dan Leopoldsburg.

 ➜  Helmen krijgen definitieve rustplaats op slagveld Halen

Het herinneringspark in Halen 
komt midden op het slagveld te 
liggen waar op 12 augustus 1914 
het Belgische leger de Duitse op-
mars even kon tegenhouden. Bij 
de veldslag vielen 160 Belgische 
en 140 Duitse doden.
“De gekozen plek aan de Betser-
baan ligt langs het fietsroutenet-
werk, wat belangrijk is voor de 

ontsluiting, maar ligt ook midden 
tussen de natuur”, zegt gedepu-
teerde Philtjens. “Dat is belang-
rijk omdat het herinneringspark 
niet alleen moet dienen om na te 
denken over het verleden - en wat 
er op die plek gebeurd is - maar 
ook over het heden en de oorlo-
gen die er nog altijd overal ter 
wereld worden gevoerd.”
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