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De Dag van de Grote Ge(k)te
is een feest in het teken van
de kamsalamander, de Linter
se koesterbuur. De provincie
VlaamsBrabant, gemeente
Linter, Regionaal Landschap
ZuidHageland en Natuur
punt afdeling Linter en Zout
leeuw hebben een gebied van
zowat 210 hectare in de Gete

vallei in Linter heringericht.
Het werd zo niet alleen een 
ideale locatie voor wande
laars en natuurliefhebbers,
maar ook een betere woon
plek voor de bedreigde kam
salamander, ook wel het Ge
tedraakje genoemd. 

Groot bal

“Het zag er een tijdje minder
goed uit voor de kamsalaman
der”, zegt Tie Roefs (Groen),
gedeputeerde voor Milieu en
Duurzaamheid. “Om het dit
zeldzaam geworden diertje
opnieuw naar de zin te ma
ken, en zo de biodiversiteit in
deze regio te versterken, heb
ben we het gebied heringe
richt.” De Dag van de Grote
Ge(k)te vindt zondag vanaf 14
uur plaats in en rond de Kam

salamanderhut langs de fiets
en wandelroute De IJzeren
weg in Drieslinter. “Het is
een gratis spektakel in het te
ken van de kamsalamander”,
zegt burgemeester Marc
Wijnants (CD&V). “Op het
programma staat onder meer
een groot bal, wandelen langs
het mooiste wandelnetwerk
van het land, fietsen, wande
len met ezels, straattheater
en kinderanimatie.” 

Ook trektochten

In afwachting bracht Mar
cus Aerelius Weynhandus,
ridder van de Orde van de Ge
tedraken, zijn hofmeester Ja
ninsky en Johannus Crista
tus, ereburgemeester van de
kamsalamandergebieden, de
ze week een bezoek aan de

Regenboogschool in Linter in
hun nieuwe praalwagen. Ze
nodigden de kinderen uit
voor het groot bal en hopen
de grote liefde van de ridder 
te vinden.

 “Zaterdag 10 en zondag 11
september organiseert vzw
Gete Hiker ook een tweedaag
se hikingtocht voor jong en
oud dwars door de Getevallei,
met overnachting in de Gete
vallei”, zegt Wim Sprimont
van vzw Gete Hiker. “Het ver
trek en de aankomst zijn ge
pland aan de Kamsalaman
derhut. Na de eerste trek
tocht overnacht je ook daar in
een speciaal ingerichte bivak
zone.”

Feestelijkheden zetten Getevallei zondag in de kijker

210 hectare natuurgebied in Getevallei 
heringericht voor kamsalamander

Om jong en oud te wij
zen op het belang van 
het natuurgebied Gete
vallei wordt nu zondag 
de ‘Dag van de Grote 
Ge(k)te’ georganiseerd. 
Die staat helemaal in het 
teken van zijn bekendste 
inwoner, de kamsala
mander.

LINTER 

W De ridder van de Orde van de Getedraken kwam met zijn praalwagen de kinderen uitnodigen voor het groot bal.

INFO
www.vlaamsbrabant.be/
dagvandegrotegekte
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Het geld wordt geschonken aan 
de ALS Liga België. Op 17 sep
tember vindt in Scherpenheuvel 
ook nog het bekende familiefesti
val Lolands plaats. Dat initiatief 
kwam er nadat Lo Laevers aan 
ALS overleed. Eddy Haesen was 
een van de medeorganisatoren 
van Lolands.   (hns)

Paulien Haesen. “We wachten 
het team zaterdag om 15 uur op 
aan de Halve Maan in Diest. Dan 
rijden we samen via een ommetje 
naar Scherpenheuvel. Daar
wordt de ploeg opgewacht door 
een groep vrienden.”

De tocht van de vier heeft min
stens 10.000 euro opgebracht. 

Spoedverpleger, brandweer
man, fanatiek sporter en vooral 
levensgenieter Eddy Haesen 
stierf twee jaar geleden aan ALS. 
Door de weelderige haargroei on
der zijn neus werd Eddy ook wel 
‘de snor’ genoemd. Dochter An
neleen Haesen wilde dit jaar 
deelnemen aan de Tour for Life, 
een groots opgezette fietstocht 
waarvan de opbrengst naar het 
onderzoek over ALS gaat. Maar 

omdat de inschrijvingslimiet be
reikt was, puzzelde Anneleen met
drie vriendinnen haar eigen 
sponsorrace in mekaar. Geïnspi
reerd door de snor van vader 
Haesen noemde ze het evene
ment Moustachetic. 

Vorige zondag begonnen ze aan
een fietstocht van 1.300 kilome
ter in het Italiaanse Bardionec
chia. Ze trotseerden intussen een 
reeks cols in de Alpen, de Jura, de
Vogezen en de heuvels van de Ar
dennen. Vandaag komen ze thuis 
en de aankomst aan jeugdclub 
't Boemelke belooft een emotio
nele fietshappening te worden. 
“De fietsclubs en een reeks jeugd
en cultuurverenigingen van de
stad rijden de laatste dertig kilo
meter mee met de vier”, zegt zus 

1.300 kilometer op de fiets 
voor dodelijke ziekte van vader
Anneleen Haesen heeft met 
drie vriendinnen een fiets
tocht van 1.300 kilometer ge
maakt en haalde zo minstens 
tienduizend euro op voor het 
onderzoek naar ALS, de ziek
te die haar vader fataal werd.

W Team Moustachetic haalt 10.000 euro op voor de strijd tegen ALS.
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OVERIJSE

Eerste openbare 
elektrische laadpaal 
Overijse heeft sinds kort een 
openbare laadpaal voor elektri
sche voertuigen. “We legden ons
zelf met de ondertekening van 
het burgemeestersconvenant de 
doelstelling op om tegen 2020 
een reductie van de CO2uitstoot 
te realiseren van 20 procent”, 
klinkt het bij de milieudienst van 
de gemeente Overijse. “De uit
bouw van een elektrisch laad
puntnetwerk moet een positieve 
stimulans geven voor meer duur
zame mobiliteit.”
De laadpaal aan de Vuurmolen 
biedt plaats aan twee voertuigen 
die gelijktijdig kunnen laden. 
Voor het gebruik van de laadpaal 
moet je je op voorhand registre
ren.  (dco)

ZOUTLEEUW

Werken Drieslaan 
in tweede fase
De onderhoudswerken aan de 
Drieslaan zijn in de tweede fase 
beland. Het gedeelte vanaf het 
ronde punt op de Drieslaan tot 
aan het einde van de klinkers 
richting Zoutleeuw wordt nu 
aangepakt. Er is voor het door
gaand verkeer een omleiding via 
de Stationsstraat, de Zoutleeuw
sesteenweg en de N3. Plaatselijk 
verkeer kan de werken passeren 
door de tijdelijke verkeerslichten 
waarbij er alternerend verkeer 
wordt toegelaten over de be
schikbare rijstrook.  (vrs)

HOEGAARDEN/TIENEN

Beebelicious knoopt weer 
aan met proeverijen
Na het succes met shows in de 
sporthal van Hoegaarden wil de 
nieuwe vereniging Beebelicious 
weer aanknopen met de Hage
landse Proeverij en een bierproe
verij.
Jacques Vermeiren en K3 pas
seerden al de revue bij Beebelici
ous en op zaterdag 29 oktober 
komen in de sporthal De Struys
vogel in Hoegaarden onder meer 
de Romeo's, Luc Steeno en Frans 
Bauer op het podium voor een 
schlagerfestival. De nieuwe ver
eniging is volgens Brecht Gue
linckx al erkend door de Cultuur
raad van Tienen. “De bestuursle
den zijn zowel van Tienen als 
van Hoegaarden afkomstig”, zegt 
hij. “Voortaan willen we zowel in 
Tienen als in Hoegaarden evene
menten organiseren.”
“Voor ons is het niet de bedoe
ling er geld uit te slaan”, zegt Gu
elinckx. “Opbrengsten gaan 
steeds naar een goed doel. Zo 
bracht de show met Vermeiren 
2.200 euro op. Dat bedrag ging 
naar Kom op tegen Kanker. We 
willen volgend jaar in juni in Tie
nen weer aanknopen met een 
Hagelandse Proeverij van streek
producten. Die vond tot vijftien 
jaar geleden om de twee jaar 
plaats in de zaal Manège. On
danks het succes stopte de toen
malige handelaarsbond ermee.  
De week erna zorgen we in Hoe
gaarden in de sporthal voor een 
bierproeverij, waarmee we de 
nadruk willen leggen op de faam 
van de biergemeente. Ik twijfel er
niet aan dat genoeg handelaars 
bereid zullen zijn mee te werken 
aan beide initiatieven.”  (be)


