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Het oogt een beetje
vreemd, maar de open fa-
miliedag van de Hells An-
gels heeft veel weg van die
van een gezinspartij.
Springkastelen, schmink-
standen en andere leuke at-
tracties hebben de achter-
tuin van het clubhuis een
dag lang bezet. En het is
aanschuiven om deel te ne-
men. Heel wat bevriende
motorclubs waren te gast
en ook hun vrienden en fa-
milieleden waren er. Er

hangt een erg gemoedelijke
sfeer. Toch is het de eerste
maal dat de Angels ook bui-
tenstaanders toelaat op het
familie-evenement. “Onze
familie en vrienden weten
dat de club staat voor

vriendschap en een goede
onderlinge band”, zegt een
insider. “En net dat willen
we ook aan de buitenwereld
laten zien. Wat sommigen
er ook over mogen zeggen
familie is bij ons één van de

belangrijkste fundamenten.
Maar ook vrijheid en broe-
derschap zijn dat. We be-
treuren vooral het negatie-
ve beeld dat dikwijls van
ons geschetst wordt.”

Geen doetjes

Burgemeester Wim Dries
was op hoogte van het open
familie-event van de Hells
Angels. “ Als we afspraken
maken met de Hells Angels
van Genk, worden die ook
goed nageleefd”, zegt Dries.
“En neen, er zijn bij mijn
weten geen criminele feiten
gepleegd door de club in
Genk. Wat niet wil zeggen
dat we ze als doetjes be-
schouwen. Bij de federale
politie zijn er onderzoeken
lopende naar de organisatie
in zijn geheel. Daarom ook
blijven we ze met onze poli-
tiediensten op de voet vol-
gen.” 

Politiediensten blijven beruchte motorclub op de voet volgen

Hells Angels houden voor 
het eerst opendeurdag 
Voor het eerst heeft mo-
torclub Hells Angels in 
ons land een opendeurdag 
georganiseerd in en rond 
het clublokaal aan de 
Hasseltweg in Genk. Niet 
alleen kinderen en fami-
lieleden, maar ook buiten-
staanders waren welkom.

GENK 

W Schminken, ballonnen, springkastelen...  De Hells Angels organiseerden een echt familie-evenement waar iedereen 
welkom was, ook buitenstaanders.
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“Onze familie en 
vrienden weten dat de 
club staat voor 
vriendschap. Dat willen 
we de buitenwereld 
laten zien”

De nationale doelman is peter
van de ALS Liga en heeft zelf een 
nonkel die tegen de ziekte vecht. 
Na ‘ALS Simon voetbalt’ was er ’s 
avonds ook nog ‘ALS Simon di-
neert’ op Stayen. Meer dan vier-
honderd gasten betaalden elk 
200 euro. Naast heel wat bekende
gezichten uit de voetbalwereld, 
schoof ook prins Laurent mee 
aan tafel. Mathias en Alexander 
konden alvast een foto met Lau-
rent scoren.

Tijdens het galadiner werden
ook de werken van kunstenaar 
Pim Smit uit Linter geveild. Mig-
nolet was twee weken geleden te 
gast in het atelier van Smit in
Zoutleeuw. Ze brachten uiteinde-
lijk zo’n 7.000 euro op. 

Mignolet heeft zelf een oom die
kampt met de ziekte, en het goede
doel ligt hem dan ook na aan het
hart. “Ik ben nu al enkele jaren 
ambassadeur van de liga. Ik pro-
beer ook heel wat vrije tijd aan de 
liga te spenderen. Deze zomer is 
er geen WK of EK en daarom 
span ik me nu extra in. Het we-
tenschappelijk onderzoek kan 
enkel vooruitgaan als er geld is. Ik
werk er graag aan mee”, zegt hij. 

170 kinderen en prins Laurent 
op benefiettraining Mignolet
Honderdzeventig kinderen 
namen zaterdag deel aan de 
voetbaltraining van Simon 
Mignolet op Stayen in Sint-
Truiden. De keeper organi-
seerde het evenement om 
fondsen in te zamelen voor 
de strijd tegen de dodelijke 
spierziekte ALS.

Voor de kinderen was het zater-
dag alvast een onvergetelijk mo-
ment. Na de inschrijving, waarbij 
ze ook een T-shirt met daarop Si-
mons foto kregen, konden ze ook
trainen met de imposante voet-
baller. 

“Simon is mijn grote idool”, zegt
Dieter (10) die bij VV Zepperen-
Brustem keept. “We kregen echt 
tips van Simon en dat is natuur-
lijk altijd leuk. Zo’n kans krijg je 
zelden. Ik keek er lang naar uit.” 

Ook Lhoris (8) uit Wallonië is
onder de indruk. De jongen speelt
bij Jeuk. “Het is natuurlijk een 
erg goede keeper en we kunnen 
van hem heel wat leren, maar 
mijn grote idool is wel Ronaldo”, 
zegt de jongen. 

Mignolet nam zaterdag ook uit-
gebreid de tijd om met de kinde-
ren te praten, handtekeningen uit
te delen en selfies te maken.  (vrs)

W Zowel Rode Duivel Simon Mignolet als de jonge voetballertjes genoten van de training.
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plaatst”, stelt penningmeester 
Jaak Wouters.  “Die was er van-
daag helaas niet bij tijdens de 
opening. Ik geef toe, dan is het 
confronterend. Maar de cultuur-
raad verzekerde ons wel dat dit 
morgen (maandag, nvdr.) verhol-
pen is.” 

Pastoor Rob Van Noppen zag
mensen al heel uiteenlopend rea-
geren. “Vooral zij die het opper-
vlakkig bekijken, reageren soms 
zelfs afkerig en vinden het niet 
passen in de kerk”, vertelde hij. 
“Maar als je dan de titel van het 
kunstwerk bekijkt, Feelings, 
from birth till death, daarin zit 
wel een mooie symboliek over de 
reis van leven naar dood. Eigen-
lijk is het een heel tragisch kunst-
werk, dood en leven in één mo-
ment. Of ik het liever weg wil? Ik 
bemoei me niet met wat de kerk-
fabriek beslist.” (gvb)

INFO
Info over alle activiteiten: www.zomervang-
las.be

we deze commotie toch wel had-
den verwacht”, zegt Lucien 
D’Joos van de adviesraad voor 
cultuur en kunst, dat  de expo Vi-
trum et Lumen mee organiseert. 

“Als kerkfabriek zijn we vorige
week inderdaad ingelicht. We 
hadden er geen probleem mee, 
 op voorwaarde dat er een toe-
lichting bij het werk werd ge-

zijn jullie geboren’, hoor ik ze dan 
zeggen.  Ik vind dit werk wel pas-
sen in een kerkomgeving, het 
beeld heeft ook de karakteristie-
ken van een piëta.”

Toelichting

“Er is met de kerkfabriek vooraf
heel wat overleg geweest, omdat

Voor de trouwe bezoekers van
de zondagsmis in de Lommelse 
centrumkerk was het gisteren 
even schrikken toen ze  het harde 
beeld van een vrouw in een 
draagdoek die lijkt te sterven tij-
dens de bevalling achteraan in de 
kerk zagen. De eerste reacties 
zijn dan ook verdeeld. “Ik weet 
niet of een dergelijk schokkend 

Tot en met september viert 
Lommel de tiende verjaar-
dag van het GlazenHuis met 
verschillende expo’s van 
glaskunstwerken op beken-
de locaties in de stad. Eén 
kunstwerk dat staat opge-
steld in de Sint-Pietersban-
denkerk zorgt meteen voor 
ophef. Het werk toont.

kunstwerk thuishoort in een 
kerk. Daar wil je niet op kijken 
tijdens een begrafenis”, luidde
een reactie. “Och, in Lommel
staan we ondertussen al wat ver-
der. Kunst die doet nadenken 
moet toch kunnen”, luidt bij de 
tegenpartij. Het werk is in 2013 
gemaakt door glaskunstenares 
Kristel Van Lent uit Sint-Katelij-
ne-Waver. Ze is niet verrast door 
de ophef. “Overal oogst het ver-
deelde reacties. Soms willen
mensen er zelfs niet naar kijken”, 
stelt ze.”Het beeld vangt de ge-
voelens van de geboorte tot de 
dood. De vrouw is voor mij ster-
vende, maar anderen zien een 
vrouw die het uitschreeuwt tij-
dens een moeilijke bevalling. 
Soms zie ik ouders die er met hun
jonge kinderen naar kijken. ‘Zo 

W Rob Van Noppen bij het beeld dat stof doet opwaaien. 
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Glazen kunstwerk 
schokt kerkbezoekers

W Mathias en Alexander liepen prins Laurent 
tegen het lijf op de parking van Stayen. 
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