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Meer dan duizend unieke museumstukken in Meeuwen
Helemaal emotioneel wordt
Christ als het over de toekomst van zijn verzameling
gaat. “Het zou mooi zijn als
deze verzameling in Meeuwen kan blijven.”
Momenteel staat het museum
propvol.Wat ervoor zorgt dat
niet alle stukken optimaal tot
hun recht komen. Ook de opvolging speelt door zijn hoofd.
“Onze kleinzoon Maarten, 14
jaar, is uit het goede hout gesneden. Hij kan boeiend vertellen en mensen hangen aan
zijn lippen. Misschien ligt de
toekomst van het ‘t Karrewiel
bij hem?”
RDr

Christ en Colette
bewaren al 20 jaar
Limburgs erfgoed in
‘t Karrewiel in Meeuwen
MEEUWEN-GRUITRODE
In het heemkundig museum ‘t Karrewiel in Meeuwen wordt dit
weekend het plaatselijk erfgoed in de kijker gezet. Ook de bokkenrijders worden nog eens opgejaagd. “Er bestaat een grote belangstelling voor het heemkundig verleden,” zegt Christ Verheyen. Deze 76-jarige conservator en zijn echtgenote Colette worden
tijdens het weekend uitgebreid gevierd voor hun jarenlange inzet
om het plaatselijk erfgoed te bewaren.
Een uit de hand gelopen hobby, die een passie en een levenswerk is geworden. Zo kan
je het erfgoed- en heemkundig
museum, ‘t Karrewiel, van
Christ en Colette VerheyenColaers, omschrijven. Twintig
jaar lang al laten Christ en Colette de bezoekers, - jaarlijks
zo’n tweeduizend - via pakkende verhalen, hartelijke boerenkost en vele oude gebruiksvoorwerpen terugkeren naar
de tijd van hun overgrootouders. “Het museum is een levenswerk dat ik samen met en

dankzij Colette en de kinderen
heb kunnen realiseren. Zonder
hen was ‘t Karrewiel niet wat
het nu is,” verduidelijkt Christ.
Het begon allemaal 25 jaar geleden met het zoeken naar een
oogstkar voor de jaarlijkse
oogstfeesten. De jongste aanwinst voor zijn museum is een
televisie. “Eentje uit de beginjaren vijftig van de vorige
eeuw. Van het merk LECO,
een uniek stuk, dat ik via een
tip van een bezoeker op de kop
kon tikken. Misschien kunnen
we op die bijzondere tv onze

Christ Verheyen bij een van zijn vele museumstukken:
“Het zou mooi zijn als de verzameling in Meeuwen kan blijven.”
nieuwe museum-dvd afspelen,”
zegt Christ enthousiast.

Toekomst
Het zijn vooral bezoekers die
Christ tippen. Die willen voor-

komen dat unieke erfgoedstukken definitief verloren gaan.
Ondertussen bezit Christ een indrukwekkende verzameling van
meer dan duizend gebruiksvoorwerpen: “Allemaal stukken
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met een eigen verhaal. Zoals de
wc-stoel van onze voormalige
pastoor Vrancken. Of de houtdraaibank van Nolleke Wevers.
Net dat maakt dit museum zo
boeiend.”

Ter gelegenheid van 20 jaar Karrewiel vinden diverse activiteiten
plaats. Leden van Tejater De Kwibus
en heemkring De Reengenoten
brengen het oude Meeuwen-Gruitrode tot leven, met allerlei verhalen.
Donderdag 7 september 2006 om
19.30 uur in de Dorpermolen in
Meeuwen. Deelname: 1,50 euro.
Zondag 10 september 2006 mysteriewandeling ‘De Bokkerijders’ van
14.00 tot 18.00 uur. Vertrek: knooppunt Kolisbergen-Gestelstraat. Deelname: 3 euro (snack inbegrepen).
Info: dienst toerisme 011/79.01.72
en Cultureel Centrum
089/85.59.46.

Paarden leren studenten
omgaan met patiënten
HASSELT
Studenten geneeskunde aan Universiteit Hasselt leren via paarden beter omgaan met hun patiënten. ‘Horse sense for docs’ - paardenverstand voor dokters - heet het vak van Ingrid Hens en moet de toekomstige artsen zichzelf beter leren uitdrukken (en kennen) door bezig te zijn met de viervoeters. Mensenfluisteraars, zeg maar.

Spiegel
“Hoe je omgaat met een paard
verschilt niet heel erg van de manier
waarop
je
met
patiënten/mensen bezig bent,”
zegt docente Ingrid Hens van
Universiteit Hasselt.“Een paard
houdt je eigenlijk een spiegel
voor. Mensen zeggen altijd dat
het aan het dier ligt als er iets
fout gaat maar dat klopt niet:
wat het paard doet, is een gevolg
van jouw manier van handelen
of uitdrukken. Door hun gedrag
leren we onszelf, onze eigen houding beter kennen. Zo leer je beter omgaan met patiënten en
krijg je makkelijker iets gedaan
wat goed voor hen is. En da’s uiteindelijk ook goed voor jezelf.”
Tijdens de les proberen studen-

ten in manège M&M een paard
aan te zetten over een stuk
plastic te stappen. Het moet hen
leren om een patiënt te overtuigen om een bepaalde therapie te
volgen.“In plaats van te denken
‘Ik ben de baas/dokter dus moeten ze maar luisteren’, leren ze
iets gedaan krijgen met respect
voor het paard of de patiënt.”
De paarden helpen trouwens
ook beter omgaan met oversten:
de dieren hebben grenzen nodig
en de studenten moeten die duidelijk maken. Zo leren ze
achteraf kordaat te zijn tegen
proffen of ziekenhuisdirecteuren.

Nadenken
Vorig jaar zijn ze als proef begonnen met ‘Horse Sense for
Docs’ als keuzevak voor de derdejaars. Dit academiejaar kunnen toekomstige artsen zich opnieuw in de manège wagen.
Acht studenten zitten een hele
week tussen de paarden.
Hoe is ze met dit opvallende
project gestart? “Ik werk zelf al
jaren met paarden. Vooral dan
met het paard als wezen, niet als

Studenten leren het paard over een hindernis stappen.

gebruiksvoorwerp. Het dier doet
je nadenken over jezelf. Da’s
ook mijn manier van lesgeven:
als je omgaat met anderen en
openstaat voor hun interesses en
overtuigingen, leer je meer over
jezelf,” zegt de docente ethiek.
En wie zichzelf beter kent, kan

dus ook beter met anderen om...
Waarom de derdejaars? “Omdat
die al wat rijper zijn. Ze vergissen zich wel eens: aanvankelijk
denken ze dat ze leren omgaan
met paarden, maar al snel merken de studenten dat het heel
diep gaat: over hun denken, han-

Ingrid Hens en een coördinator kijken toe.

delen en normen. Over henzelf.”
Concreet wordt er gewerkt in
een manège in Diepenbeek, samen met Gudrun Boey. Angst
voor paarden is geen hinderpaal:
de studenten leren langzaam
kennismaken met de dieren.
En wat vinden de ‘mensenfluis-

NEERPELT
14 nieuwkomers bij VLD +
OPEN - De VLD+OPEN heeft haar
volledige lijst klaar. Tussen de 25
kandidaten 14 nieuwkomers en 13
vrouwen. 1. Dominique Beckers-de
Lobel 2. Stijn Philippe 3. Ann Herregodts 4. Pierre Hanegreefs 5. Elke
Gielkens 6. Paul Claes 7. Lisette Van
Ormelingen 8.Toon Valkenborgh 9.
Jetje Bollen 10. Noël Severens 11.
Marie-Jeanne Tutelaars 12. Paula
Stalmans 13. Peter Berben 14. Annemie Aerts 15. Bjorn Timmermans
16. Katja Custers 17. Jan Timmers
18. Manuela Van Geloven 19. Bert
Boelaers 20. Riny Oversteegen 21.
Lut Van Winkel 22. Clive Sanchez
23. Frederic Cosemans 24. Kathleen
Van der Heyden 25. Gilbert Van Baelen
GVB

TESSENDERLO
Stefan Govaerts lijsttrekker
CD&V - Zoals verwacht wordt Stefan Govaerts de lijsttrekker van de
CD&V. Oud-burgemeester Emiel
Meeus is lijstduwer. Fractieleider
Jan Persoons heeft zich niet meer
kandidaat gesteld.
De lijst bestaat uit: Stefan Govaerts,
Alies Smeets, Christina Vermeulen,
Marcel Gielen, Louis Van Sweevelt,
Agnes Jacobs, Louis Alaerts, Marina
Mertens, Hugo Bertels, Gaby
Camps, Roger Peeters, Josée Dens,
Ludo Kenis, Joris Billen, Jeffry De
Keyser, Nele Theys, Evy Van Doninck, Brecht Grieten, Joeri Sannen
, Iris Cuppers, Ann Sels, Martine
Oeyen, Myriam van Thienen, Ria
Swinnen, Emiel Meeus.
IP

HALEN
Kartellijst sp.a-Groen! klaar Damien Clemens (49) uit Zelem
voert bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de kartellijst sp.aGroen! aan. Hij werd in 2000 als
lijsttrekker met 533 voorkeurstemmen voor de gemeenteraad verkozen. Op de tweede plaats staat Guy
Mertens, op de derde Marie-Paule
De Coster en op de vierde Eric Hennus. Eerste kandidaat van Groen! is
Jos Wouters op de vijfde plaats.
Daarna volgen Nicole Pauwels, Huguette Keldermans, Rozette Flossie,
Marc Adriaens, Luc Deferme, Ludo
(Jimmy) Raymaekers, Rita Heirwegh, Lieve Claes, Cindy Janssens,
Katia
Vanonckelen,
Ludo
Meeuwens en de kandidaten van
Groen! Karen Poel en Ann de
Middelaer. Sp.a-voorzitter Cyril Rubens duwt de lijst.
LW

teraars’ - de paarden dus - er zelf
van? “Soms merken we toch dat
ze de druk voelen, ook daar leren we nog in bij,” besluit Ingrid
Hens.
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Club-ras Belgica opent
appelseizoen met superprijs
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VLD heeft eigen website - De
VLD van Herk-de-Stad beschikt
voortaan over een eigen website.
Hij is vanaf nu on line. De site geeft
onder meer informatie over de
werking van de afdeling, een lijst
van de contactpersonen, de lijst
met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen en een
digitale versie van de lokale burgerkranten. De site bevat ook links
naar andere sites, zowel in Herkde-Stad als daarbuiten. Info:
www.vld-hds.be.
LW
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SINT-TRUIDEN

Kweker Jean Moors toont trots het enige Belgische clubras.

HERK-DE-STAD

HALEN
Schepen Das stapt uit politiek
- Schepen van financiën Erwin Das
(41) stapt uit de Halense politiek.
Hij is geen kandidaat meer bij de
volgende verkiezingen. Erwin Das
werd in 2000 op de zevende plaats
van de kartellijst Inzet met 501
voorkeurstemmen rechtstreeks
voor de gemeenteraad verkozen.
De eerste drie jaren van de legislatuur was hij gewoon gemeenteraadslid. In 2004 volgde hij Anita
Bullens op als schepen van financiën, ruimtelijke ordening en onderwijs. Omdat hij buiten Halen gaat
HALEN
wonen, kan hij er niet meer aan politiek doen.
LW André Jacobs trekt lijst
Vlaams Belang - Vlaams Belang
HERK-DE-STAD
neemt op 8 oktober aan de geVB debuteert met vijf - Vlaams meenteraadsverkiezingen deel met
Belang neemt op 8 oktober voor een lijst met een tiental personen.
het eerst aan de gemeenteraads- Lijsttrekker wordt André Jacobs
verkiezingen in Herk-de-Stad deel. (63). Hij is de broer van voormalig
De lijst met vijf kandidaten wordt schepen Ivo Jacobs, die toen voor
aangevoerd door Michel Laenen de Volksunie zetelde. André Jacobs
(30, arbeider). Hij is eerder voorzit- was vroeger actief als bankbedienter geweest van de provinciale af- de. Hij is sinds een drietal maanden
deling van de VB-jongeren. Op de lid van het Vlaams Belang en
tweede plaats staat Hilde Barthol- maakt nu zijn politieke debuut. In
omivis. Zij werkte eerder op het VB- 2000 nam het toenmalige Vlaams
secretariaat in Hasselt, maar is nu Blok in Halen voor het eerst deel
zelfstandige. De derde plaats is aan de gemeenteraadsverkiezinvoor Dirk Joris (metaalarbeider, gen. Omdat de enige verkozene,
Schakkebroek)en de vierde voor lijstaanvoerder Ingrid Willems, niet
Karine Grootjans (huisvrouw). ging zetelen, kwam Maurits Jans in
Georges Princen (gepensioneerd de raad. Die zetelt sinds begin 2003
wel als onafhankelijke.
militair, Donk) duwt de lijst.
LW
LW

Universiteit Hasselt
helpt toekomstige
artsen beter
communiceren

Niet zelden hoor je patiënten
klagen dat ze hun dokter niet
begrepen hebben omdat hij te
moeilijke woorden gebruikt of
over hun hoofd heen praat. Universiteit Hasselt leert toekomstige artsen dan ook al een tijdje
beter ‘communiceren’ en schakelt daar nu zelfs paarden voor
in.

HECHTEL-EKSEL
CD&V zet OCMW-voorzitter
mee bovenaan - De CD&V in
Hechtel-Eksel heeft een lijst met 21
kandidaten klaar. Ze telt tien nieuwe gezichten. De lijst overspant
verschillende leeftijden, beroepscategorieën en verenigingsleven.
Burgemeester Raf Truyens trekt de
lijst, meteen gevolgd door OCMWvoorzitter Tony Baselet. Louis Vanderheyden staat zijn plaats af aan
zoon Franki. 1. Raf Truyens 2. Tony
Baselet 3. Inge Desplenter 4. Marc
Van Dyck 5. Evy Rutten 6. Josette
Snoeks 7. Mieke Veugelaers 8. Gert
Soors 9. Marc Vaesen 10. Yolanda
Geuns 11. Mathilde Snoekx 12. Daniel moons 13. Franki Vanderheyden 14. Lutgarde Aerden 15. Jacqueline Deckers 16.Agnetha Baers
17. Brigitte Blommaert 18. Jef
Drees 19. Jacquo Custers 20. Toine
Ulenaers 21. Toine Cuyvers.
GVB

Gisteren is op de Belgische Fruitveiling het appeloogst seizoen 2006
begonnen met de verkoop van 28 ton Belgica, het clubras van de
BFV. Het lot werd aangeboden door teler Jean Moors die het bicolore ras zelf ontwikkelde uit kruisbestuivingen van oude Haspengouwse rassen.“De aankopers klokten allen rond 1,80 euro per
kilo, een superprijs”, glunderde Moors. Het lot werd aangekocht
door een aantal groothandels en de warenhuisketen Colruyt die het
nieuwe appelras aan hun klanten zullen aanbieden. De prijs voor de
consumenten zal schommelen rond 3 euro per kilo, al naargelang de
diktemaat.
De BFV en Veiling Borgloon bezitten de exclusieve rechten voor
de commercialisering van het clubras. Vorig jaar was dit goed voor
200 ton. Dit jaar verwacht men en aanvoer van 500 ton. Verscheidene telers zien toekomst in het ras, wat blijkt uit het feit dat al ruim
150.000 bomen zijn aangeplant. Gisteren werd ook bekend dat de
BFV opnieuw van het appelras een appelsap zal produceren.
JCr
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