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Alle kerkklokken 
luiden tegelijk 
voor WOI
HASSELT

Donderdag 31 juli om 21 uur zullen alle Limburgse 
kerkklokken tegelijkertijd luiden. Met de symbolische 
actie willen de provincie Limburg en het bisdom Hasselt 
herdenken dat op 31 juli 1914 de algemene mobilisatie 
werd afgekondigd in België. In het weekend van 26 en 
27 juli zal het initiatief in alle kerken worden aangekon-
digd en wordt er tijdens de mis gebeden voor vrede, ter 
herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Het zal op 31 juli exact honderd 
jaar geleden zijn dat koning Albert 
I besliste om de algemene mobi-
lisatie af te kondigen. Dat België 
al op 31 juli mobiliseerde - vóór 
de Duitsers, Russen en Fransen - 
was een bewuste keuze voor een 
ontradingspolitiek. Albert en de 
Belgische legerleiding wilden ons 
land zo oninteressant mogelijk 
maken voor een Duitse of Franse 
doortocht. Het was een politiek 
die ook tijdens de Frans-Pruisische 
oorlog van 1870-1871 had gewerkt.  
In één klap werd het Belgische leger 
uitgebreid van 65.000 naar 190.000 
soldaten. Om de mobilisatie tot in 
de kleinste dorpen bekend te ma-
ken, luidden op de avond van 31 
juli 1914 overal te lande de kerk-
klokken. Het was de enige vorm van 

massacommunicatie. Tegelijkertijd 
gingen boodschappers op pad 
om de oproepingsbrieven rond te 
brengen. De soldaten moesten zo 
snel mogelijk naar hun kazernes om 
zich bij hun eenheid te melden. Vier 
dagen later, op 4 augustus 1914, viel 
Duitsland ons land binnen en was 
het oorlog.

Tentoonstelling
“Om die mobilisatie te herdenken 
zullen donderdag 31 juli om 21 
uur alle kerkklokken in Limburg 
tegelijk luiden”, zegt gedeputeerde 
voor Cultuur Igor Philtjens. “In 
het weekend daarvoor zal er in alle 
kerken ook worden gebeden voor 
vrede, ter herdenking van het begin 
van de Eerste Wereldoorlog. Met 
het signaal willen we herdenken dat 

DILSEN-STOKKEM
Op het kruispunt van de Boslaan 
en de Nationaal Parklaan in 
Lanklaar is woensdag omstreeks 
19.30 uur een jeep tegen de ro-
tonde gebotst. De bestuurster 
kwam uit de richting Lanklaar 
en wilde naar Genk. Ze merkte 
de rotonde te laat op, botste te-
gen de betonnen rand en vloog 
over de rotonde. Daarna knalde 
ze tegen een verlichtingspaal en 
ging ze over de kop. De jeep 

kwam zijdelings in een gracht 
tot stilstand, vlak voor een 
ecoraster. De brandweer van 
Maasmechelen moest ter plaatse 
komen voor een behoorlijk olie-
spoor te ruimen. Bestuurster 
Brenda Ruelens (33) uit Buvin-
gen (Gingelom) werd met zware 
verwondingen naar het zieken-
huis overgebracht. Door het 
ongeval was er verkeershinder 
op de Boslaan, richting Genk.
 MMD

Foto Mark DREESEN

Jeep mist rotonde  
en gaat over de kop

Bisdom en provincie herdenken 
algemene mobilisatie 1914

op die bewuste 31ste juli veel jonge 
Limburgse mannen afscheid namen 
van hun familie en in veel gevallen 
vier jaar weg bleven van huis.”
Bovendien betekent het klokken-
gelui ook het startschot voor de 
Eerste Wereldoorlog-campagne van 
de provincie, die daags erna start. 
“Vanaf 1 augustus zullen we via 
allerlei mediakanalen het verhaal 
van de modale Limburger in de 
Eerste Wereldoorlog vertellen. Dat 
zal eind september uitmonden in 
een multimediale tentoonstelling, 
die van start gaat in C-Mine en in 
2015 ook het Kolonel Dusartplein 
en Bokrijk zal aandoen.”

Timmie VAN DIEPEN
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Tachtiger zit al vier dagen 
zonder elektriciteit

François toont de waterschade in zijn woonkamer. “Sinds zon-
dag ligt ook de hoofleiding van de elektriciteit uit.”   
 Foto Jeffrey GAENS

Het begon allemaal zowat acht 
jaar geleden. Bouwpromotor 
Merging Investments had een 
plan klaar voor een woon- en 
winkelcentrum in Beringen-Mijn. 
De parking aan de toenmalige 
Delhaize werd een centraal plein 
met een warenhuis, winkels, 
sociale appartementen en wonin-
gen. In het Mijnstadion was een 
centrum voor sport en recreatie 
gepland met een voetbalterrein, 
een sportzaal en eventueel een 
Olympisch zwembad. 
Merging Investments kocht daar-
voor het huis grenzend aan dat 
van François Jansen om het af te 
breken. De nieuwbouw ging van 
start. In 2009 moest de site klaar 
zijn. Maar toen de ruwbouw 
amper enkele meters hoog stond, 
ging de zaak failliet. Sindsdien 
gebeurt er niets meer op de werf 
en verschillende buren hebben al 
klacht ingediend omdat de werf 
er onbeheerd bijligt.
“Regen en wind krijgen vrij spel”, 
doet François Jansen zijn verhaal. 
“Het water dat in de aangrenzen-
de ruwbouw in grote plassen blijft 
staan, sijpelt door de blote muur 
bij mij binnen. En mijn pannen 
die na de afbraak bloot kwamen 
te liggen, zijn door een stevige 
windvlaag weggeblazen. Ik heb 
een grote scheur in de muur van 
mijn living, het plakwerk bladdert 
af, overal zijn vochtplekken.... 
Ik ben bij de verzekering gaan 
aankloppen. Die hebben een ex-
pert gestuurd die vaststelde dat 
er tegen mijn problemen niets te 
beginnen is. Ik heb ettelijke keren 

BERINGEN

De 84-jarige François Jansen zit sinds zondagmorgen 
zonder elektriciteit. Oorzaak is het onafgewerkte 
bouwproject naast zijn woning in de Nieuwstraat. Het 
water van de gelijkvloerse en de bovenverdieping 
dringt doorheen de gemeenschappelijke muur bij 
hem binnen. Ook de meter van de elektriciteit kreeg 
vocht binnen en slaat af. De man, een hartpatiënt,  
zit vandaag al voor de vijfde dag zonder stroom.

mijn bloeddruk en harttoestand 
moeten doorsturen. Maar ook 
dat lukt niet. Ik heb burgemeester 
Webers en de politie gecontacteerd. 
Maar die zeggen dat ze mij niet 
kunnen helpen. Infrax stelt nu voor 
om mijn meterkast te verplaatsen. 
Maar dat kost geld en ik vind dat 
ik daarvoor niet moet opdraaien. 
Vandaar dat ik niet weet hoe het nu 
verder moet.”
Burgemeester Webers is met va-
kantie en was niet bereikbaar voor 
commentaar. Volgens plaatsvervan-
gend burgemeester Gilbert Lam-
brechts gaat het om een juridisch 
geschil, waar de gemeente weinig 

TESSENDERLO / DIEST

Twee vliegen  
in één klap
Een patrouille van de politiezone 
Demerdal controleerde dinsdag-
avond rond 21 uur de chauffeur 
van een beschadigd voertuig in de 
Zandstraat in Averbode (Scher-
penheuvel-Zichem). De 34-jarige 
man uit Tessenderlo moest een 
drugstest ondergaan. De test viel 
positief uit. Tijdens de vaststel-
lingen daagde ook een 25-jarige 
bromfietsster uit Aarschot op. 
Ook zij werd aan een drugstest 
onderworpen. Ook deze test 
viel positief uit. De politiezone  
Demerdal heeft dit jaar al meer 
dan 60 chauffeurs betrapt die 
onder invloed van drugs reden.  
 TB

WATERSCHADE DOOR FAILLIET BOUWPROJECT NIEUWSTRAAT  

geprobeerd de curator van het fail-
lissement te contacteren. Maar ook 
dat lukt niet.”
“Zondag, al heel vroeg in de 
morgen, viel de elektriciteit uit”, 
vervolgt Jansen. “Om vijf  uur 
zette ik de televisie aan om naar de 
herhaling van het voetbal te kijken. 
Maar plots floepte het beeld weg. 
De hoofdleiding van de elektriciteit 
lag uit en bleef uit door het vocht 
dat in de meterkast binnengedron-
gen was. Alles ligt nu al dagen plat: 
mijn koelkast, mijn diepvriezer, de 
microgolfoven, de wasmachine, 
mijn wekker... Ik heb pakken eten 
moeten weggooien. De centrale 
verwarming ligt uit... Maar ik trek 
mijn plan hoor. Ik heb een gasfles 
gehaald voor een bijzetvuurtje. Als 
je 84 bent, zit je niet graag in een ka-
mer waar het maar 21 graden is. Dat 
moeten er 25 zijn. Mijn eten kan ik 
warm maken op een gasvuur. En 
gelukkig werkt mijn telefoon nog.”

❞
GELIJKTIJDIG MET 
DIE ELLENDE HEB 
IK OOK ERNSTIGE 
HARTPROBLEMEN 
GEKREGEN

François JANSEN

“Maar ze hebben me toch wat aan-
gedaan. Gelijktijdig met die ellende 
heb ik ook ernstige hartproblemen 
gekregen. Ik ben al vijf keer bijna 
dood geweest. Mijn dokter raadde 
me aan een defibrilator of pacema-
ker in te planten. Dat heb ik gedaan. 
Nu zou ik dagelijks gegevens over 

aan kan doen. “Wij kunnen als 
stadsbestuur de meterkast niet 
verhangen, de muur herstellen of 
de curator verplichten Jansen te 
vergoeden”, is zijn mening. “Als 
Jansen kosten moet maken, kan 
hij die via de rechtbank verhalen 
bij de curator.” 
Het schepencollege werkt aan een 
nieuwe ontwikkelingsvisie voor 
het hele gebied, maar wacht ook 
de afhandeling van het faillis-
sement af. Bij curator Thierry 
Bielen was woensdag niemand 
bereikbaar voor commentaar.

Roger VANHOUDT

LUMMEN

Inbreker plaatst 
ladder tegen 
slaapkamerraam
Onbekenden hebben dinsdag-
nacht proberen in te breken in 
een woning in de Morgenstraat. 
De bewoner van het huis werd 
rond 1.30 uur wakker van een 
krakend geluid. De man knipte 
het licht aan en toen hij uit zijn 
slaapkamervenster keek, zag hij 
dat er een ladder tegen een raam 
van de woning stond. Van even-
tuele inbrekers ontbrak elk spoor. 
Vermoedelijk gingen ze meteen 
op de vlucht toen de bewoner 
wakker werd. Er is geen schade 
aan de woning en de daders 
maakten ook niets buit.  
 RuSt

HASSELT

Zes gewonden 
na botsing op 
Luikersteenweg
Op de Luikersteenweg zijn 
dinsdagavond rond 19.30 uur 
twee auto’s gebotst. Een van 
de wagens probeerde nog uit 
te wijken en kwam in de mid-
denberm terecht. In totaal vielen 
er zes lichtgewonden. In het éne 
voertuig raakten Tom W. (41) en 
Nancy V. (39) uit Ham lichtge-
wond. In de andere auto raakten 
Jozua B. (45), Wendy W. (42), 
J.D. (15) en J.B (15) uit Wellen 
en Borgloon lichtgewond.
Beide auto’s waren zwaar be-
schadigd en moesten worden 
getakeld.   
 RuSt

CORNER  
Kempenplein 16 - 3910 NEERPELT - 011/570.170
WWW.CORNER.SELEXION.BE

COX  
Koolmijnlaan 7 - 3580 BERINGEN - 011/42.26.18
WWW.COX.SELEXION.BE

DELIEVER  
Luikerstwg. 151 (T-Forum 35) 3700 TONGEREN - 012/23.95.50
WWW.ELECTRODELIEVER.SELEXION.BE

EVERS  
Genkerbaan 142 - 3520 ZONHOVEN - 011/81.33.26
WWW.EVERS.SELEXION.BE

GLOBO  
Boogschuttersstr. 13 - 3960 BREE - 089/461.462
WWW.GLOBO.BE

KEMP  
Genkerstwg. 80a - 3500 HASSELT - 011/22.23.73
WWW.KEMP.SELEXION.BE

LECO  
Nijverheidslaan 21 - 3650 DILSEN-LANKLAAR - 089/79.02.79
WWW.LECO.BE

* Voorwaarden in de winkel

Droogautomaat
T8861WP
• Condensatiedroogkast
  met warmtepomp
• 8 kg • PerfectDry
• SoftCare-trommel
• Startuitstel tot 24u
• Afm. HxBxD:
  85 x 59,5 x 59,6 cm

GRATIS
fles Dixan 
Extreme 
Power gel*

Wasmachine
W 5873 WPS
• 8 kg • 1600 t/min
• SoftCare-trommel
• Vlekkenfunctie
• Afm. HxBxD:
  85 x 59,5 x 61,5 cm
** Geldig van 01/07 t/m 30/09/2014.
* Zolang de voorraad strekt.
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