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evident om het in zo’n korte tijd 
aan te kleden. Daarom lanceren
we een warme oproep naar vrij-
willigers of verenigingen die
willen helpen met de voor-
bereidingen: van het klaarleggen
van kabels tot het opstellen van
attributen. Rond 18u wordt alles
op het parcours geplaatst.”

Vanaf volgende maandag tot 11
november gaan de eerste duizend
tickets in voorverkoop bij de cafés
onder aan de berg. Online in-
schrijven kan vanaf 11 november.

Warmste bedrijf of vereniging
“Ook voor bedrijven en vereni-

gingen lassen we een voor-
verkoop in van 29 oktober tot 11
november. Zij kunnen zich aan-
melden via mail. Ze maken op-
nieuw kans op de titel van ‘Het
Warmste bedrijf/vereniging van
Heist’ en kunnen ook een deel van
het parcours sponsoren voor 2 eu-
ro per meter, met een minimum
van 50 meter. Dat betekent wel 50
meter publiciteit langs het par-
cours waar ze leuke attracties en
animatie kunnen plaatsen, ver-
lichting kunnen aanbrengen en
drankjes of hapjes aanbieden. Wij
assisteren uiteraard.” (kvro)

i inschrijvingen@heistlooptenzingt.be, 
www.heistlooptwarm.be

Gemeente loopt weer warm voor medemensen

Na een korte zoektocht kozen de
vrienden De Stappaert uit als
goed doel. De Lierse vzw vangt
kansarme jongeren op en zorgt
voor een thuis voor jonge
moeders en hun kind. “We vinden
het belangrijk dat onze steun
lokaal blijft”, zegt Hanne Peeters.
“We zijn ervan overtuigd dat de
centen bij De Stappaert nuttig be-
steed worden.”

Bouletten for Life vindt op zon-
dag 2 december plaats van 11.30
tot 20u in het Sint-Gummaruscol-
lege in Lier. De meeste vriendin-
nen van het kliekje zaten daar
ooit nog op school. Inschrijven
kan online en kost 14 euro per
persoon. Kinderen jonger dan 12
jaar betalen 8 euro. Ook aan vege-
tariërs wordt gedacht. 

“We gaan waarschijnlijk nog
voor enkele nevenactiviteiten zor-
gen, maar dat moeten we nog
concretiseren. We hebben nog
wel even de tijd”, zegt Anouk. Of
dit de start is van een terugkerend
initiatief? “Als het goed onthaald
wordt, zien we het wel zitten om
er een traditie van te maken.”

i Facebook: Bouletten for Life Lier, 
boulettenforlife.fikket.com

KRISTOF VAN ROMPAEY

“Waarom gehaktballen?
Omdat we die lekker vinden”

Zijn vrouw Elke Tulleneers ver-
telt: “Dominique is een verwoed
fietser. Toen vorig jaar in febru-
ari bleek dat Thibaut – het 6-
jarig zoontje van vrienden van
ons – leukemie had, besloten we
samen een actie op te zetten.
We hadden tijdens een vakantie
in Toscane al wat afgefietst met

de mountainbike en dat viel
goed mee. Het was voor de hand
liggend dat keuze zou uitgaan
naar het Kinderkankerfonds,
dat onze vrienden enorm veel
ondersteuning biedt in hun ge-
vecht tegen de ziekte. Domini-
que had ook een Legofiguurtje
mee tijdens de fietstocht dat we
Super Thibaut noemden en dat
vaak te zien was op de foto’s bij
de blogposts van zijn tocht.” 

97 uur
In het fitnesscentrum waar

Dominique vaste klant is, orga-
niseert personal coach Daniel
Coppard nu enkele fietssessies
op spinningbikes onder de
naam Santi à GoGo. Daarbij

moeten de deelnemers een po-
ging ondernemen om minstens
evenveel uren bijeen te trappen
als de tijd die Dominique nodig
had om in Compostella te
geraken: zo’n 97 uur. 

“Uiteraard willen we daar lie-
ver nog een stuk over gaan en
als je niet zelf wil rijden, kan je
ook soigneur zijn om zo je
steentje bij te dragen”, zegt El-
ke. 

Een twintigtal sympathisanten
heeft zich inmiddels aan-
gesloten bij team Santi à GoGo,
maar er is nog plaats voor meer
fietsers. De volgende fiets-
momenten vinden plaats op
vastgestelde beginuren op 1 en
18 november en op 15 en 16 de-
cember in The Box, Molenweide
2, Mechelen. (wabs)
i Alle praktische informatie op 
www.pelotonsantiagogo.com

Mechelaar Dominique Cortesia 
reed eind september een zestien 
dagen durende fietstocht naar 
het Spaanse Santiago de 
Compostella om geld in te 
zamelen voor het 
Kinderkankerfonds. Nu is het de 
beurt aan zijn vrienden en 
sympathisanten om hun bijdrage 
te leveren.

Peloton Santi à GoGo zet zich in voor Kinderkankerfonds

Ter plaatse fietsen
voor Super Thibaut
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Dominique Cortesia (rechts) moedigt zijn peloton aan tijdens het 
eerste fietsmoment. FOTO RR

Dansschool Bolero organiseer-
de vorig jaar voor de eerste keer
een dansmarathon en breit daar
nu een vervolg aan. Vorig jaar
kon de dansschool 1.000 euro
schenken aan de stichting Think
Pink tegen borstkanker. Bolero
hoopt nu nog beter te doen met
een nieuwe marathon waarvan
de opbrengst gaat naar de ALS-
liga. 

“De vader van drie van onze
leerlingen werd door de spier-
ziekte getroffen. We staan vaak
te weinig stil bij de functie van
onze spieren, bij het dansen lijkt
de werking ervan heel normaal.
Dat is bij deze mensen niet zo.
We vinden het gepast om het
contrast aan te tonen tussen ie-
mand met en zonder spierziek-
te”, zegt Annemie Jansens, me-
debestuurder van Bolero. 

Op 25 november kunt u in
sporthal Berentrode terecht in
twee zalen (danszaal op gelijk-
vloers en de gevechtssportzaal
boven), waar om het uur andere
dansstijlen worden aangeleerd,
zoals salsa, pilates, hiphop, la-
tin, breakdance, acrobatische

dans en yoga. “Iedereen kan
voor amper 5 euro een uur ko-
men meedansen. Voor de klein-
sten hebben we ook
kleuterdans. De 5 euro wordt
betaald bij aanvang van het
dansuur. De zalen worden door
de Sportdienst gratis ter be-
schikking gesteld.” 

Coppélia
Wie dansschool Bolero eerder

al aan het werk wil zien, kan op

11 november om 13.30u of 17u
terecht in CC Zwaneberg in
Heist-op-den-Berg, waar een
volledig klassieke voorstelling
Coppélia danst. “Bij het klassie-
ke ballet liggen onze roots. De
kledij hebben we zelf ontwor-
pen. Op deze productie zijn we
heel fier.” Annemie Jansens
staat in voor de regie. Tickets
zijn nog beschikbaar. (evb)
 
i www.bolerobonheiden.be

Dansschool Bolero uit Bonheiden
organiseert op 25 november 
tussen 9 en 20u een snelcursus 
dansen in sporthal Berentrode. 
De opbrengst gaat integraal naar 
de ALS-liga, die opkomt voor 
mensen met de dodelijke zenuw- 
en spierziekte.

Lessenmarathon ten voordele van ALS-liga

Bolero danst voor zij die 
dat niet meer kunnen

BONHEIDEN

Voor 5 euro per uur leert Bolero u enkele danspasjes. FOTO ERIK VAN EYCKEN

Stagiare Victoria Timmermans
(21) uit Eppegem (Zemst) bracht
het idee aan om sjaals en mutsen
te maken voor De Warmste Week.
“Het is een activiteit die iedereen
voor de tv kan doen, mijn lief
Jeroen heeft er uit solidariteit
zelfs voor leren breien. Hij is nu
met dikkere wol bezig, want het

ging eerst niet goed vooruit”,
lacht ze. “Ik ben ergotherapeute
van opleiding en heb in het atelier
een deel van mijn stage gelopen.
Het is fantastisch dat we met zo’n
simpele daad een glimlach op die
mensen hun gezicht kunnen tove-
ren.” 

Iedereen welkom
De opbrengst gaat naar de

algemene werking van het atelier.
Mart De Wever, educatief mede-
werkster bij Sjarabang, vindt het
alvast een tof initiatief. “De pen-
selen en tekenspullen liggen hier
al enkele dagen aan de kant en
onze mensen zijn nu verwoed be-
zig met breinaalden. Ze hebben al
zo’n 25 sjaals en mutsen gemaakt

en er zijn nog zeker tien stuks.” 
De verkoop verloopt via de Face-

bookpagina Sjaals4Sjarabang.
Daar wordt elke dag een foto van
een afgewerkte muts of sjaal ge-
post. Met een simpel berichtje
kunt u aangeven welke u graag
wil kopen voor de prijs van 10
euro. “Op 1 december zetten we
tijdens de markt ook een standje
op aan de Grote Markt en verko-

pen we de spulletjes recht-
streeks”, zegt De Wever. 

Wie het aanbod aan sjaals wil
vergroten door zelf ook een
exemplaar te maken in het
gezellige atelier, kan steeds
langskomen op woensdag of don-
derdagnamiddag tijdens de open
dagen. (wabs) 

i http://www.sjarabangvzw.be/

Bij vzw Sjarabang in de 
Hoviusstraat in Mechelen wordt 
er uren aan een stuk gebreid. 
Mensen met en zonder een 
verstandelijke of fysieke 
beperking kunnen er op een 
laagdrempelige manier aan 
cultuurparticipatie doen. Samen 
helpen ze nu om geld in te 
zamelen voor hun atelier.

Atelier Sjarabang verkoopt wollen sokken en sjaals

“Zelfs mijn lief breit mee 
uit solidariteit”

MECHELEN 

Initiatiefneemster Victoria Timmermans met breiende collega’s. FOTO RR


