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KORT
MAASMECHELEN

Driehonderd schapen grazen op Mechelse Heide

LANDEN

Vandaag starten werken aan sportcomplex

HOESELT

Alle bushokjes worden verlicht

Sinds zondag grazen ruim 300 schapen 
op de Mechelse Heide in Maasmeche-
len. Het gebied is 1.100 ha groot. Het 
gaat om een nieuw schapenproject van 
het Agentschap voor Natuur en Bos 
in het Nationaal Park Hoge Kempen. 
“De kudde zal helpen bij het beheer 
van onze heideterreinen”, zegt regiobe-
heerder Lise Hendrick van Hoge Kem-
pen. “De 300 schapen zullen overdag 
onder begeleiding van een herder op 
de heide grazen. ’s Avonds wordt de 

kudde in speciaal daarvoor ingerichte 
slaapweides ondergebracht.” Gisteren 
kon het publiek alvast kennismaken 
met de kudde en de zes herders die 
ingezet zullen worden. “Er zijn ook 
twee herdershonden bij”, vertelt herder 
Roland Desaevere. “De schapen zijn 
een alternatief voor het maaien met 
machines. Deze beheersovereenkom-
sten gaan we aan met privépartners, 
de gemeente, provincie, militaire en 
Vlaamse overheid.” MMD

Vandaag start aan het sportcomplex 
de aanleg van het kunstgrasveld. De 
werken zullen vermoedelijk tot aan de 
bouwvakantie in juli duren. Tijdens 
de werken wordt de grootst mogelijke 
aandacht besteed aan de veiligheid van 
de bezoekers aan het sportcomplex. Een 

deel van de parking aan het zwembad 
en de stadshal is tijdens de werken 
niet beschikbaar. Alternatieve (gratis) 
parkeermogelijkheden zijn de parking 
Molenbergstraat, parking Fabrieksstraat 
en parking administratief centrum in de 
Bovenpoortstraat.  ErRe

De Breese firma Epsilon zal de ko-
mende weken alle Hoeseltse bushuisjes 
van De Lijn die niet aangesloten zijn 
op het elektriciteitsnetwerk voorzien 
van zonnepanelen. Chantal Liesche 
(Epsilon): “Na de aanpassing zullen 
de schuilhuisjes verlicht zijn tijdens de 

donkere uren ’s avonds en ’s morgens. 
Op die manier bieden ze meer comfort 
voor de busreizigers en zal ook het 
veiligheidsgevoel in de omgeving van 
de wachtplaats verhogen. De nieuwste 
schuilhuisjes die na 2009 geplaatst wer-
den, hebben al een zonnepaneel.” FrPe

“Oudstrijdersvlag verstopt in altaar”
HASSELT

De organisatoren van 
de Erfgoeddag hebben 
gisteren in Vlaanderen en 
Brussel meer dan 220.000 
bezoekers geteld. In Hasselt 
stond de dag in het teken 
van de collectiedag van de 
Eerste Wereldoorlog. “We 
hebben een oproep gedaan 
om alle voorwerpen, foto’s 
en andere aan de oorlog 
gerelateerde voorwerpen 
in de provinciale bieb 
te laten registreren en 
digitaliseren”, vertelt Dirk 
Duwijn. De organisatoren 
willen zo vermijden dat de 
voorwerpen en bijbeho-
rende verhalen verloren 
gaan. In de Hasseltse bieb 
leverde dat gisteren alvast 
tal van uitzonderlijke 
oorlogsvoorwerpen en 
straffe verhalen op.   

Johnny GEURTS

LIMBURGERS HALEN MASSAAL SPULLEN UIT WO I BOVEN TIJDENS ERFGOEDDAG

Schilderij van frontschilder  
is tienduizenden euro’s waard
Michel Froyen (53) uit Hasselt komt met een schilderij onder de 
arm de bieb binnengewandeld. “Ik heb dit schilderij van Medard 
Maertens enkele jaren geleden aangeboden gekregen van een 
student Kunstgeschiedenis. Maertens was een oorlogsvrijwilliger 
die naar het front trok om daar zijn indrukken en het leven aan 
het front te schilderen. Dit werk toont een collega-soldaat en is 
gemaakt in Koolskamp.” Dat het werk van de artistieke soldaat 
veel geld waard is, had Michel al eerder gehoord. “Ik hoorde dat 
een schilderij van Medard, in het typische Brabants fauvisme, 
een vraagprijs haalde van 35.000 euro. Nu is het gedigitaliseerd 
en kan iedereen het online bewonderen. Thuis hangt het in de 
woonkamer. Het originele kader ligt een beetje gehavend in de 
kelder.”

Processievlag teruggevonden 
achter deurtje in kerkaltaar
De historische kring van Membruggen bracht gisteren een groot 
vaandel mee naar Hasselt. “We hadden de oudstrijdersvlag nog 
gezien op foto’s van de processie in het dorp. Toch bleek ze spoor-
loos. Tot een tijdje geleden, bij opruimingswerken in de kerk, een 
doos werd gevonden in een zijdeur van het kerkaltaar. Daar lag de 
processievlag na al die jaren netjes in opgeborgen. Ze is gemaakt net 
na de oorlogsjaren en voor het laatst meegedragen in de processie 
van Membruggen, eind jaren ’60”, vertelt voorzitter Marcel Daer-
den (61) van de Historische kring. Voor Brecht Lagae, inspecteur 
van het historisch interieur, is het duidelijk: “De vlag is helaas op 
verschillende plaatsen door de tand des tijds aangetast. Restauratie 
van de zijde dringt zich op, eventueel met subsidiegelden.” 

De kudde 
begon zon-
dag onder 
grote be-
langstelling 
aan haar 
graasop-
dracht.

Foto MMD 
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Jet Magazine, 1001 shoppingtips 
gratis aan huis

Kijk snel in je brievenbus
 of op www.jetmagazine.be
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Het jaarlijkse Internationaal Vertelfestival in 
Alden Biezen was afgelopen weekend toe aan 
de 18de editie. Afgelopen week stond het vertel-
kasteel open voor leerlingen en studenten: 120 
basis- en secundaire scholen bestelden meer dan 
17.000 tickets. In het weekend wist een groep van 
25 internationale vertellers dan weer een groot 
publiek in vier talen te bekoren met straffe, ont-
roerende en bijzondere verhalen, met het grote 
familiefestival op zondagnamiddag als absolute 
smaakmaker. Tussendoor was er op het kasteel-
domein een poëtisch kapsalon met kakelende 
babbelaars, een Florofoon en een intiem vertelca-
ravannetje. Meer dan 1.000 geboeide bezoekers, 
van klein tot groot, genoten zaterdag en zondag 
van de met vurige passie vertelde verhalen in de 
verschillende zalen van het kasteel.  JoGe

Op 23 februari had zware sneeuwval nog roet in het eten 
van de Gelliker Galliaren gestrooid. Zaterdagavond kon de 
afgeslankte versie van de zevende lichtstoet, met 43 groepen, 
toch door de straten van Gellik trekken. Sterkhouders waren 
de Maaslandse en Haspengouwse carnavalsverenigingen. 
De Noord-Limburgers lieten het enigszins afweten. Het 
was zowel voor het publiek als voor de deelnemers even 
wennen om na Pasen weer in carnavalsstemming te komen 

tijdens deze laatste stoet van het jaar. Na afloop géén ‘fieske’ 
in de carnavalstent op het Kerkplein, maar wel in feestzaal 
Esperanza. Enkele huis-dj’s zetten elders op straat het laatste 
carnavalsfeestje uitbundig voort. De warme wijn en dito 
chocolademelk maakten er plaats voor barbecueworstjes 
en bier. Op het ogenblik dat de bereden politie passeerde, 
ging het muziekvolume wel prompt een stuk lager. 
 GK 

LANAKEN

BILZEN

SINT-TRUIDEN

Allerlaatste stoet 
trekt door Gellik 

20.000 luisteraars voor 
verhalen in kasteel

Het gebrek aan bloesems 
en temperaturen die am-
per boven de 10 graden 
uitstegen hebben de 
organisatie van de 10de 
Bloesemring parten 
gespeeld. De grote 
toeloop was er niet. 
“Je mag het allemaal 
nog zo goed plannen, 
de weergoden heb je 
niet in de hand. Om 
de zoveel jaren lukt 
het om tussen de 
bloesems te fietsen 
en te wandelen. Vorig jaar viel onze 
datum te laat en dit jaar tien dagen te vroeg. Toch kunnen wij er 
prat op gaan dat we ruim 800 fietsers en een 500 wandelaars aan de startlijn 
kregen”, zegt Jos Raets van Rotary Club Borgloon-Haspengouw.  JCr

Bloesemtoeristen nog niet 
massaal op postDe inwoners van Kattenbos hul-

digden afgelopen weekend hun 216 
jaar oude gerestaureerde Leyssens-
molen in. Met een flinke trek aan het 
vangtouw werd de molen weer aan 
het draaien gebracht.  “Eindelijk, 
na zowat 8 jaar stilstand kunnen 
we weer aan de slag”, glunderden 
molenaars Jos Nijs, Roel Vekemans, 
Bart en Jef Diepvens en Gilbert 
Ledegen. Zij zullen in Kattenbos 
voortaan gratis graan malen. “De 
molen staat nu goed. Hier in Kat-
terij Dijksken is er prima windvang. 
Het gemalen graan geven we aan 
de boeren die het willen. Het mag 
enkel aan dieren gegeven worden.” 
De Leyssensmolen is voortaan op 
de 1ste zondag en 3de zaterdag van 
elke maand open voor het publiek 
(13-17 uur). CL

Molen draait weer  
na acht jaar stilstand
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In maart 2014 vindt het grootste meezingfeest van 
Vlaanderen opnieuw plaats in de Ethias Arena te 
Hasselt. Enkel via Het Belang van Limburg kan 
je een vroegboekkorting bekomen van 5 of 6 
euro per ticket!

Surf naar HBVL.BE/SCHLAGER en bestel je tickets vandaag nog!

EXCLUSIEF AANBOD

Bestel nu je tickets voor
Het Schlagerfestival 2014 
met 5 of 6 euro korting!

€

€

€

€

L94032452.01
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