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SCHaPEN STEKEN GRENS OVER OP WEG NaaR BRuSSEL

“West-Limburgs gras is
luxevoer voor schapen”
HaLEN

Herder Johan Schouteden
heeft met zijn 600 schapen
Limburg in een superconditie
– voor de schapen toch – verlaten. “De dieren zijn de droge
heide gewoon. Aan het malse
groen van West-Limburg hebben ze zich geweldig te goed
gedaan”, lacht de herder.

O Genk - Joke Quintens nieuwe
voorzitter Pro Genk - Joke
Quintens (37) is de nieuwe voorzitter van Pro Genk. Dat heeft de
partij met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. Quintens ging
in 2000 aan de slag als ‘people
manager’ voor de sp.a. Van 2003
tot 2006 zetelde ze in het nationaal partijbureau. In 2006 koos
ze resoluut voor Limburg en
organiseerde er de gemeenteraadsverkiezingen van Pro Genk.
De partij groeide van zes naar tien
gemeenteraadsleden.
CN

Op de grens Limburg-Brabant in Halen
bliezen ze woensdag verzamelen: de 600
dieren, de herder, gedeputeerde van milieu
Frank Smeets en zijn Vlaams-Brabantse
collega’s Jean-Pol Olbrechts (milieu) en
Monique Swinnen (landbouw).
“Dit is voor ons vakantie”, vertelt de
herder over zijn tocht. “’s Morgens en
in de namiddag telkens vijf kilometer
stappen, dat zijn we gewoon. Het was
wel niet simpel om een geschikt traject
van het vereiste onverharde terrein voor
de dieren te vinden. Toch hebben we 85
procent van de route op die ondergrond
kunnen uittekenen.”
“Als het voor mensen al nauwelijks lukt
een traject uit te tekenen, hoe moeilijk is
het dan niet voor dieren om hun weg te
vinden”, zegt Frank Smeets. “Reservaten
zijn een goede zaak, maar ze moeten een
net vormen, zodat dieren zich makkelijk
kunnen verplaatsen. De tocht wijst op
het belang van biodiversiteit. De meereizende biologe van de universiteit van
Regensburg heeft al twee planten ontdekt
die zij in Duitsland niet kent.”

O Neerpelt - Opendeurdag op
KMO-zone - Nadat twee jaar
geleden de fundamenten werden
gelegd voor het eerste gebouw,
telt de KMO-zone Heikesveld tien
bedrijven die op een oppervlakte
van bijna 3 hectare samen een
tewerkstelling vertegenwoordigen voor 60 personen. Het grote
publiek kan vrijblijvend zelf een
kijkje komen nemen. Op zaterdag 11 en zondag 12 september
zetten voor de eerste keer de
bedrijven samen de deuren open
voor een blik achter de schermen
en een kennismaking met hun
activiteiten. Dit telkens van 10
tot 18 uur.
GVB

Vrachtwagens

De jongste dagen vertoefde de kudde in
het Schulensbroek, waar herder Adam
Berten met 100 schapen rondtoert.
Guido Huygens van de Vrienden van
het Schulensbroek stapte zelf enkele
dagen mee. “Wij hebben nu ook een
infobord over het schapenbeheer in ons
gebied onthuld. De aanwezigheid van
scholen van onder meer Herk-de-Stad,
Sint-Truiden, Lummen, Hasselt en Halen illustreert de grote interesse van de
buitenwereld.”
Op 14 september komt de kudde aan in
het Ter Kamerenbos in Brussel. Daarna
gaan de dieren met een aantal vrachtwagens weer naar hun vertrouwde stek op
de Limburgse heide.
Luk WEYENS

Veel lekker mals groen in het Schulensbroek voor de schapen die droge heide gewoon
Foto Karel HEMERIJCKX
zijn.

Guigoven na 45 jaar op zoek naar
verdwenen heilige Gerardus Majella
Gouverneur

KORTESSEM
De kerkfabriek en de parochieraad van Guigoven zijn op zoek naar het
beeld van één van hun heiligen, met name Gerardus van Majella. Het
beeld stond 45 jaar geleden rechts vooraan in de kerk.
Mede door het tweede Vaticaans
concilie werd na 1965, de SintQuintinuskerk van Guigoven
gemoderniseerd. Daarom werden
destijds heel wat heiligenbeelden in
bewaring gegeven bij parochianen.
Na de laatste renovatiewerken werd
door de kerkfabriek gevraagd om
deze heiligenbeelden terug te be-

O Genk - Michel Driessen stapt
uit Open Vld en zetelt als
onafhankelijke - Gemeenteraadslid Michel Driessen heeft
zijn lidmaatschap bij Open Vld
beëindigd en zetelt voortaan als
onafhankelijk raadslid. “Ik heb de
laatste jaren meer en meer moeite
om de partijstandpunten te delen
en de ideologie van de partij te
volgen”, zegt Driessen. “Tevens
ervaar ik dat de Open Vld nationaal
de afdeling in Genk weinig steunt
in de verdere uitbouw.” Driessen
zetelt, met een onderbreking van
tien maanden, al sinds 1995 voor
de liberale fractie in de Genkse
gemeenteraad.
CN

zorgen. Heel wat beelden keerden
zo terug naar de parochiekerk.
Nadien werd nog herhaaldelijk
opgeroepen om het beeld van de
heilige Gerardus Majella terug te
brengen naar de kerk. Tot op heden
is dit niet gebeurd. Het beeld stond
in de periode voor 1965 vooraan
rechts in de kerk.

Gerardus van Majella was een
volksheilige, die in Guigoven intens
werd vereerd. Begin van de jaren
1900 was Guigoven mede door de
heilige Gerardus een bedevaartsoord geworden. De familie Romsée
bewoonde toen het wit kasteel van
Guigoven, Parva Sed Apta, dat
langs de Hasseltsesteenweg ligt,
relatief dicht bij de kerk. Advocaat
Jozef Romsée smeekte begin 1900
bij de Heilige Gerardus om de genezing van zijn ongeneeslijk ziek
verklaarde zoon Gérard Romsée,

de latere provinciegouverneur van
Limburg. Uit dankbaarheid voor de
genezing schonk de familie Romsée
het beeld van de heilige Gerardus
aan de kerk van Guigoven. Nadien
werd de kerk van Guigoven een echt
bedevaartsoord. Dat nadien nog
tal van miraculeuze genezingen
gebeurden in Guigoven, bleek uit
de vele dankbrieven, die door de
pastoors van Guigoven wekelijks
tijdens de hoogmis aan de parochianen werden voorgelezen.
FrCr

O Overpelt - Najaarskermis in
het centrum - Van zondag 12
tot dinsdag 14 september heeft in
Overpelt-centrum de najaarskermis plaats. Dat is de laatste kermis
voor dit jaar in de gemeente. De
attracties staan op en rond het
marktplein. Een stukje Dorpsstraat
ter hoogte van het marktplein is
tijdens de duur van de kermis
afgesloten. Er is geen jaarmarkt
en de laatste kermisdag is het
familiedag. De knipoogcheques
van de gemeente kunnen dan
worden gebruikt.
PaTh
O Heusden-Zolder - Tentoonstelling over van Veldeke in
bieb Heusden - In de bieb op het
St-Wilibrordusplein in Heusdencentrum is een tentoonstelling
opgesteld over schrijver Hendrik
van Veldeke. De tentoonstelling,
onder de noemer ‘Dichter tussen
ridders en jonkvrouwen’ is een
creatie van het Literair Museum
van Hasselt en reist heel Vlaanderen en Nederland rond. In
Heusden blijft ze nog staan tot
25 oktober. De tentoonstelling is
gericht op jongeren van 10 tot 15
jaar. Gratis te bezoeken tijdens de
openingsuren van de bieb (www.
heusden-zolder.be/bibliotheek).
Ook groepen, gezinnen en klassen
kunnen een bezoek aanvragen:
tel. 011/80.80.90
BeHo

