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De STVV-kern zakte gisteren naar de kerstmarkt af in Sint-Truiden voor de traditionele vrijwilligersdrink. 250 vrijwilligers van de club werden daarop
uitgenodigd met hun partner.
In de tent naast de schaatsbaan hielden voorzitter David Meekers en coach Marc Brys een speech om al deze mensen te bedanken voor hun
onvoorwaardelijke inzet. Zelfs ex-voorzitter Roland Duchâtelet kwam een kijkje nemen. Hij kon het duidelijk goed vinden met Roman Bezus (inzet).
(gus)
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181212_04031831/spelers-op-kerstmarkt-in-sint-truiden
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Ex-para krijgt 200 uur werkstraf voor schieten op buurman
Het Nieuwsblad +* - 13 Dec. 2018 - Pagina 0
*

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft dinsdag een 49-jarige ex-paracommando uit Sint-Truiden veroordeeld tot tweehonderd uur werkstraf en
1.800
euro boete met uitstel voor het lossen van enkele schoten naar een lawaaierige buurman. Het slachtoffer was met een graafmachine aan het werk, toen
de beklaagde van cafébezoek dronken thuiskwam. Volgens de rechtbank handelde de veertiger met voorbedachtheid. Als de werkstraf niet binnen de
termijn wordt uitgevoerd, wacht de man een celstraf van achttien maanden.
De feiten speelden zich op 19 juli 2016 af in Sint-Truiden. De man schoot met een luchtdrukgeweer. Enkele kogels ketsten af op de graafmachine. Een
loodje vloog door het open raampje en kwam in de borst van het slachtoffer terecht.
De beklaagde beweerde dat hij enkel op een doelwit achter in de tuin schoot, maar dat klonk ongeloofwaardig. Als para kreeg hij schietonderricht en
naar eigen zeggen schoot hij altijd raak. Zijn vriendin had bovendien verteld dat de beklaagde zich had opgejaagd in de lawaaihinder door de werken bij
de buren.
Bij zijn arrestatie verzette hij zich hevig tegen de zes agenten die ter plaatse kwamen. Hij beschadigde de combi.
Volgens de rechtbank kan de man zijn agressie niet onder controle houden. Aan drie politiemensen moet hij 1.860 schadevergoeding betalen. Aan het
beschoten slachtoffer is hij 7.260 euro verschuldigd. (blg)
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181212_04030126

Copyright © 2018 Opoint. Alle rechten voorbehouden

“Teleurgesteld over onze bleke prestatie”
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Kraainem ging met het kleinste verschil onderuit op Sint-Truiden (28-27) en verkeek de kans om op te rukken naar de vierde plaats.
Een gemiste kans volgens coach Ken De Nil. “Ik ben teleurgesteld over de bleke prestatie. We hadden deze match moeten winnen. We lieten zes
counters liggen en verprutsten ook vier open shots van op zes meter. Als je dan verliest, dan smaakt dat zuur. We missen regelmaat. In elke helft
blijken we een handvol minuten lang niet bij de les wegens een gebrek aan concentratie. Nadien kost het telkens veel energie om de achterstand dicht
te rijden. We proberen nu Eupen te vloeren. Op eigen terrein moet dat lukken nadat we eerder ook al op Eupen wonnen.”
(rwd)
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20181212_04029992
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Koopzondagen geen taboe meer in Limburg
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Sneuvelt het taboe van de koopzondagen in Limburg? In 2019 zullen in Hasselt en Genk de winkels namelijk op zondag geopend zijn. Iets wat in
Tongeren al een tijdje het geval is. "Tijden veranderen, we zien dat zondag als rustdag evolueert naar een shopdag", zegt Patrick Buteneers van Unizo.
Gemeentebesturen zijn als de dood voor leegstaande winkels. De beschuldigende vinger wijst vaak in de richting van het internet. Maar is dit wel zo? In
Nederland, toch het land van bol.com, is in de strijd tegen leegstand het taboe van koopzondagen op de meeste plekken gesneuveld. Hoeveel
Limburgers zakken op zondag niet naar Maastricht af om te gaan shoppen. Uit onderzoek van vastgoedspecialist Locatus blijkt dat vaste koopzondagen
anderhalve keer meer scoren dan uitzonderlijke koopzondagen. Bovendien bleken zaterdagen gevolgd door een koopzondag tegen de verwachtingen
in vier procent drukker te zijn.
Hoe zit het met de koopzondagen in Limburg? Wij hielden een rondvraag in Limburg in de steden Lommel, Sint-Truiden, Genk, Tongeren, Maaseik,
Beringen en Hasselt.
Tongeren
"Tongeren heeft al een vaste koopzondag. Onze stad heeft sinds 2009 een toeristische erkenning en voerde toen een maandelijkse koopzondag in. De
winkels zijn elke eerste zondag van de maand geopend van 13 tot 17 uur. Er zijn al een aantal handelaars die zelf het initiatief nemen om alle zondagen
open te houden. Wij promoten momenteel enkel de eerste zondag van de maand", zegt Cindy Gilissen van de dienst Economie in Tongeren.
Lommel
"Een vaste koopzondag is zeker in overweging te nemen, maar dan na overleg met de handelaars. Dit punt zal worden geagendeerd op de eerste
vergadering van de raad van bestuur van onze handelaarsvereniging vzw Bruisend Lommel op 21 januari 2019", zegt de nieuwe schepen van
Middenstand Johan Bosmans van de stad Lommel.
Sint-Truiden
"In Sint-Truiden hielden we het voorlopig bij uitzonderlijke koopzondagen die steeds kracht werden bijgezet door verschillende shopevenementen van
middenstandsorganisatie Shop & The City. De vaste zondagsopening staat met stip geagendeerd als te bespreken punt tijdens de eerstvolgende
bestuursvergadering van de handelsorganisatie Trud'Or. Maar de handelaars moeten mee willen natuurlijk, anders heeft het geen zin", zegt de
toekomstige Truiense schepen van Middenstand Jos Pirard (Open Vld).
Beringen
"We hebben in Beringen geen plannen voor een vaste koopzondag. Momenteel is er bij ons weten hiervoor geen vraag vanwege onze handelaars",
zegt de deskundige ondernemen Kristof Schulpé van de gemeente Beringen.
Hasselt
"Ja, wij willen voor vaste koopzondagen gaan", zegt de Hasseltse centrummanager Christiaan Kastrop. "De passantentellers alsook de aanvraag tot
erkenning als Toeristisch Centrum begin dit jaar, hebben we gedaan met het oog op de toekomstige zondagsopeningen. Maar de handelaar zal
uiteindelijk beslissen. We hebben onze voorbereiding dus al gedaan. De stuurgroepen, bestaande uit Hasseltse ondernemers en ikzelf, gaan zich
buigen over de best mogelijke uitkomst voor onze stad. Bottom up, niet
top-down"
Genk
Genk gaat voor een erkenning als 'toeristisch centrum'. Dat besliste het Genkse schepencollege. Het voordeel is onder meer dat Genk dan wettelijk
gezien niet meer gebonden zal zijn aan een maximum van vijftien koopzondagen per jaar. Eens de gemeenteraad groen licht heeft gegeven, zal de stad
de aanvraag indienen in overleg met de handelaars.
Het gaat om een gezamenlijk verhaal tussen stad en handelaars. "Het veranderende consumentengedrag doet ons, zowel stad als handelaars,
vanzelfsprekend ook nadenken over een vaste koopzondag per maand. Dit biedt onder andere efficiëntievoordelen op vlak van communicatie. Er werd

afgesproken met de handelsvertegenwoordigers om alvast de aanvraag voor de erkenning in te dienen, nadat de gemeenteraad hierover beslist", legt
middenstandsschepen Lotte Trippaers uit
Maaseik
"Ik ben pas vanaf 1 januari burgemeester en kan daarover nu geen uitspraken doen. Hierover zal zeker overlegd worden, met het college en in het
bijzonder de schepen bevoegd voor Lokale Economie, ook met betrokkenen en hun organisaties. Het zal één van de vele ideeën zijn die we gaan
moeten bekijken de komende weken", besluit de toekomstige burgemeester van Maaseik, Johan Tollenaere.
lotte trippaers - schepen van middenstand genk - christiaan kastrop - centrummanager hasselt - DIRK SELIS
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Sint-Truiden schenkt 5.000 CWXRM-beeldjes aan haar inwoners
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* Limburg

'ComingWorldRememberMe', de kunstinstallatie van Koen Vanmechelen, liep vorige maand ten einde. Het project bestond uit 600.000 beeldjes,
waarvan de productie verspreid over het hele land gebeurde. De 5.000 exemplaren die in Sint-Truiden tot stand kwamen worden verdeeld onder de
inwoners.
De afgelopen vier jaar werd in het volledige land de Eerste Wereldoorlog herdacht. Een uitschieter was de land-artinstallatie
'ComingWorldRememberMe' van Koen Vanmechelen en vzw Kunst in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Het bijzondere project was te zien
van april tot november dit jaar. Deze installatie bestond uit maar liefst 600.000 identieke beeldjes, één voor elke gesneuvelde soldaat. Ze strekte zich uit
over het niemandsland en The Bluff in het provinciedomein De Palingbeek in Ieper.
In de vier voorafgaande jaren konden mensen in tal van mobiele ateliers eigenhandig een beeldje gaan persen en zo peter of meter worden van het
project. Elk beeldje werd gebakken en voorzien van een dogtag, verwijzend naar de oorlogsslachtoffers. Het eerste pop-upatelier werd onder impuls
van schepen Pascal Vossius georganiseerd in Sint-Truiden, de geboortestad van ereburger Koen Vanmechelen. In het voorjaar van 2014 konden
peters en meters eigenhandig één van de 600.000 beeldjes komen persen.
Geïnteresseerden krijgen nu de kans om een beeldje te bekomen. Voor de kunstenaar betekent dit dat vele huiskamers nu de thuisbasis en het
museumarchief worden van het project. "Als stad reserveerden wij 5.000 exemplaren om lokaal te verspreiden. Exact zoveel beeldjes werden vier jaar
geleden vervaardigd in ons pop-upatelier in de Luikerstraat." (DSS)
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Stad deelt 5.000 beeldjes van Koen Vanmechelen uit
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* Hasselt, Genk, Zuid-West, Oost, West, Noord, Zuid-Oost

De stad Sint-Truiden gaat 5.000 beeldjes verspreiden die deel uitmaakten van het kunstwerk 'ComingWorldRememberMe' van Koen Vanmechelen. Dat
oorlogsmonument stond de voorbije jaren in Ieper en bestond uit maar liefst 600.000 uniforme beeldjes.
Het kunstproject van Vanmechelen liep vorige maand ten einde. Het werk bestond uit 600.000 beeldjes die verspreid over het hele land werden
geproduceerd. In de vier jaar die aan het project voorafgingen, konden mensen in tal van mobiele ateliers eigenhandig een beeldje gaan persen en zo
meter of peter worden van het project. Het eerste pop-upatelier werd onder impuls van schepen Pascal Vossius georganiseerd in Sint-Truiden, de
geboortestad van Vanmechelen. “Als stadsbestuur reserveerden ook wij 5.000 exemplaren om lokaal te verspreiden. Eerst krijgen de mensen die
destijds zelf een popje maakten de kans om er eentje af te halen. De rest geven we aan de andere Truienaren, scholen en verenigingen”, besluit
schepen Hilde Vautmans.
Vrijdag mogen peters en meters hun beeldje afhalen. Op zaterdag van 10 tot 17 uur kunnen alle andere geïnteresseerden een beeldje komen halen in
Museum De Mindere. (jcr)
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STVV-icoon Renaat Koopmans bezwijkt aan hartinfarct
Het Nieuwsblad* - 13 Dec. 2018 - Pagina 3
* Regionaal: Limburg

Renaat Koopmans (53) is woensdagmiddag getroffen door een hartinfarct. Het slachtoffer reed met de wagen van de rijschool richting centrum op de
Tiensesteenweg.
Ter hoogte van de Taverne Kanarie werd hij getroffen door een hartinfarct waardoor hij van de weg ging en inreed op het bushokje. De MUG en
ambulance waren snel ter plaatse en brachten het slachtoffer met hoogdringendheid naar het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Daar is hij in de loop van de
namiddag overleden. Er vielen geen gewonden bij het ongeval.
Het slachtoffer was sinds het stopzetten van de bloemenzaak op de Groenmarkt actief als administratief bediende bij Groenten en Fruit Pascy. In de
vrije uren was hij sinds 2014 als rijinstructeur actief bij Autorijschool Easy Driving. Renaat Koopmans was de voormalige rechtsback van STVV. Op z'n
zesde kwam de Truienaar bij de Kanaries terecht. Daar bleef hij zijn hele loopbaan. Bij het eerste elftal brak hij in 1982 door onder Wilfried van Moer en
bleef tot 1994 bij STVV. (jcr)
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Ex-speler STVV sterft na hartfalen in auto
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Net aan zijn geliefkoosde voetbalstadion van Stayen is woensdagmiddag ex-speler Renaat Koopmans overleden na een ongeval. Tijdens een rit met
een nieuwe auto van Autorijschool Easy Driving kreeg hij plots een hartfalen. Hij raakte met de wagen van de weg en knalde tegen een bushokje.
Het ongeval gebeurde kort voor de middag, ter hoogte van taverne Kanarie. Gelukkig stond aan de halte niemand te wachten. Bij het ongeval raakten
geen andere voertuigen betrokken. Alles wijst er op dat de 54-jarige ex-verdediger van STVV tijdens het rijden al onwel geworden was, waardoor zijn
auto onbestuurbaar werd. De man werd nog onder begeleiding van de MUG naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later op de dag echter aan
het hartinfarct.
Icoon
Koopmans speelde van 1982 tot 1993 bij STVV als verdediger. Hij bleef trouwens zijn volledige carrière trouw aan de Truiense kanaries. Bij het eerste
elftal brak hij op 17-jarige leeftijd door onder Wilfried van Moer. In 1986-87 promoveerde hij met de ploeg mee naar eerste klasse. Vandaag stond het
STVV icoon nog gekend in Sint-Truiden omwille van zijn bloemenzaak. Hij was ook actief als rij-instructeur. (RTZ)
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Stad deelt 5.000 beeldjes van Koen Vanmechelen uit
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De stad Sint-Truiden gaat 5.000 beeldjes verspreiden die deel uitmaakten van het kunstwerk ‘ComingWorldRememberMe’ van Koen Vanmechelen. Dat
oorlogsmonument stond de voorbije jaren in Ieper en bestond uit maar liefst 600.000 uniforme beeldjes.
Het kunstproject van Vanmechelen liep vorige maand ten einde. Het werk bestond uit 600.000 beeldjes die verspreid over het hele land werden
geproduceerd. In de vier jaar die aan het project voorafgingen, konden mensen in tal van mobiele ateliers eigenhandig een beeldje gaan persen en zo
meter of peter worden van het project. Het eerste pop-upatelier werd onder impuls van schepen Pascal Vossius georganiseerd in Sint-Truiden, de
geboortestad van Vanmechelen. “Als stadsbestuur reserveerden ook wij 5.000 exemplaren om lokaal te verspreiden. Eerst krijgen de mensen die
destijds zelf een popje maakten de kans om er eentje af te halen. De rest geven we aan de andere Truienaren, scholen en verenigingen”, besluit
schepen Hilde Vautmans.
Vrijdag mogen peters en meters hun beeldje afhalen. Op zaterdag van 10 tot 17 uur kunnen alle andere geïnteresseerden een beeldje komen halen in
Museum De Mindere. (jcr)
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181212_04031841/stad-deelt-5-000-beeldjes-van-koen-vanmechelen-uit
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“Teleurgesteld over onze bleke prestatie”
Het Nieuwsblad* - 13 Dec. 2018 - Pagina 9
* Regionaal: Brussel-Noordrand, Regionaal: Pajottenland

Kraainem ging met het kleinste verschil onderuit op Sint-Truiden (28-27) en verkeek de kans om op te rukken naar de vierde plaats. Een gemiste kans
volgens coach Ken De Nil. “Ik ben teleurgesteld over de bleke prestatie. We hadden deze match moeten winnen. We lieten zes counters liggen en
verprutsten ook vier open shots van op zes meter. Als je dan verliest, dan smaakt dat zuur. We missen regelmaat. In elke helft blijken we een handvol
minuten lang niet bij de les wegens een gebrek aan concentratie. Nadien kost het telkens veel energie om de achterstand dicht te rijden. We proberen
nu Eupen te vloeren. Op eigen terrein moet dat lukken nadat we eerder ook al op Eupen wonnen.” (rwd)
rwd
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Nieuwe snelheidsremmers op Zepperenweg en Bautershoven
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Op de Zepperenweg en Bautershoven komen nieuwe verkeersremmers om de leefbaarheid in het woongebied verder te stimuleren. De
snelheidsbeperkende maatregelen bouwen voort op eerdere ingrepen en zijn er vooral op gericht sluipverkeer in een andere richting te begeleiden.
Bijkomende snelheidsbeperkende ingrepen moeten de veiligheid op de Zepperenweg en het aanpalende Bautershoven bevorderen. Op de
Zepperenweg komen er centraal op de rijbaan vier wegversmallingen, verspreid over de afstand tussen de Rellestraat en de Groenstraat. Bautershoven
wordt ter hoogte van het kruispunt met de Groenstraat uitgerust met een extra verkeerskussen.
De verkeersremmers beogen sluipverkeer in dit gebied te ontraden en zijn in lijn met eerdere maatregelen. De Groenstraat werd in het verleden reeds
ingericht met een vrachtwagensluis en enkele rijbaanversmallingen. Op Bautershoven zorgde een eerste verkeerskussen er al voor dat automobilisten
hun vaart milderden in de straat die in hoofdzaak een woonfunctie heeft.
Sluipverkeer
"In deze omgeving wonen veel gezinnen en op de Zepperenweg is er een school. Omwonenden en ouders van leerlingen hebben - terecht - hun
bezorgdheid geuit over de snelheid van doorgaand verkeer. Daar hebben wij oor naar", zegt schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans.
"Het brede rijbaanprofiel maakt vooral de Zepperenweg aantrekkelijk voor sluipverkeer. Auto's kunnen er nu natuurlijk nog altijd door, maar door de
snelheidsbeperkende ingrepen willen we chauffeurs die er niet echt hoeven te zijn aanmoedigen een andere, meer geschikte route te kiezen. Dat komt
de leefbaarheid in het woongebied ten goede", aldus nog burgemeester Veerle Heeren. (DSS)
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Moeder moddert maar wat aan
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* Hasselt, Genk, Zuid-West, Oost, West, Noord, Zuid-Oost

Sint-Truiden Moeders? Sommige zijn er één, iedereen heeft er één. Herkenbaarheid troef in deze absurdistische voorstelling voor een publiek vanaf
acht jaar. De kinderen ontdekken dat hun heldin ook maar een mens is. Want elke moeder moddert maar wat aan. (agr)
'Modders', Compagnie Barbarie, op 15/12 De Bogaard Sint-Truiden, op 26/2 De Kimpel Bilzen, op 24/3 Breughel Bree en op 2/4 Tentakel Zonhoven
(www.compagniebarbarie.be)
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Correcties & Aanvullingen
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* West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant/Brussel, Limburg

Undercover. De Nederlandse tegenspeelster van Tom Waes in de fictiereeks Undercover is Anna Drijver, niet Angela Schijf (DS 11 december).
Welvaartstoerisme. Europarlementsleden Hilde Vautmans en Hilde Wierinck (Open VLD) stemden tegen nieuwe regels die 'welvaartstoerisme' kunnen
uitlokken. Guy Verhofstadt stemde niet mee, wat hem een aanval van Helga Stevens (N-VA) opleverde (DS 12 december).
Migratie. Nieuw-Zeeland, Singapore en IJsland zijn niet de populairste migratiebestemmingen, wel de landen waar migratie de grootste impact op de
bevolking zou kunnen hebben (DS 12 december).
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STVV-icoon Renaat Koopmans crasht vlak bij Stayen na hartfalen
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* Hasselt, Genk, Zuid-West, Oost, West, Noord, Zuid-Oost

STVV-monument Renaat Koopmans (53) is gistermiddag met de wagen van de rijschool gecrasht op de Tiensesteenweg nadat hij getroffen werd door
een hartinfarct. Aan taverne Kanarie, vlak bij Stayen, belandde zijn auto tegen een bushokje. Koopmans overleed later op de dag in het ziekenhuis.
Ter hoogte van taverne Kanarie werd Koopans getroffen door een hartinfarct, waardoor hij van de weg ging en inreed op een bushokje. De hulpdiensten
brachten hem met spoed naar het Jessaziekenhuis in Hasselt. Daar is hij in de loop van de namiddag overleden. Er vielen geen andere slachtoffers bij
het ongeval.
Renaat Koopmans was sinds het stopzetten van de bloemenzaak op de Groenmarkt actief als administratief bediende bij Groenten en Fruit Pascy. Ook
werkte hij sinds 2014 als rijinstructeur bij Easy Driving.
Koopmans was jarenlang rechtsback. Op zijn zesde kwam hij bij de Kanaries terecht.
“Renaat is altijd een echte Kanarie geweest en gebleven”, zegt Alain Coninx, woordvoerder van STVV. “Zijn plotse overlijden treft de hele STVV-familie
in het hart. Renaat speelde hier zijn hele carrière. Hij had alle kenmerken van de typische STTV-speler: inzet, totale overgave, bescheidenheid en hij
werd op handen gedragen door de supporters. Renaat behoorde tot de gouden generatie die in 1987 naar de hoogste klasse promoveerde. Hij speelde
samen met Marc Wilmots, Gunter Jacob, Danny Boffin, Roland Velkeneers… Renaat is een STVV-monument. Het ongeluk gebeurde precies voor het
stadion van Stayen, waar hij jarenlang schitterde.” (jcr)
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Spelers op kerstmarkt in Sint-Truiden
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* Sport: Hasselt, Sport: Genk, Sport: Zuid-West, Sport: Oost, Sport: West, Sport: Noord, Sport: Zuid-Oost

De STVV-kern zakte gisteren naar de kerstmarkt af in Sint-Truiden voor de traditionele vrijwilligersdrink. 250 vrijwilligers van de club werden daarop
uitgenodigd met hun partner. In de tent naast de schaatsbaan hielden voorzitter David Meekers en coach Marc Brys een speech om al deze mensen te
bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet. Zelfs ex-voorzitter Roland Duchâtelet kwam een kijkje nemen. Hij kon het duidelijk goed vinden met Roman
Bezus (inzet). (gus)
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