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De bladeren vallen, de dagen korten en Kerstmis kruipt langzaam dichterbij, dus steken ook de 
talloze benefietacties voor de Warmste Week van Music For Life weer de kop op. Heel wat 
organisatoren zijn nu al volop in de weer om een mooie som geld te verzamelen die ze dan 
kunnen afgeven aan het gekozen goede doel. Wij namen al eens poolshoogte in de regio.

De Lierse Anouk, Charlotte,
Chloë, Dorien, Ellen, Hanne,
Laura, Lisse en Marie kwa-
men zo'n vier weken geleden
op het idee om eens iets te or-
ganiseren voor een goed doel.
De vriendinnen, die al be-
vriend zijn van toen ze nog sa-
men in de Lierse KSA zaten,
bekokstoofden uiteindelijk
het plan om gehaktballen in
tomatensaus met puree te
serveren. Waarom ‘boulet-

ten’? “Gewoon omdat we dat
graag lusten”, glimlacht
Anouk Lambrechts.

Sinds de vriendinnen hun
initiatief vorige week bekend
maakten, klikten er op Face-
book al bijna tweehonderd
mensen op aanwezig. “Toen
we met het idee naar buiten
kwamen,  hielpen mensen ons
meteen te zoeken naar moge-
lijke locaties. Zelfs sponsors
boden zich spontaan aan”,
vertelt Anouk. “We kunnen
alle steun nog  goed gebrui-
ken. Hoe meer centen we in-
zamelen, hoe meer we kunnen
wegschenken. Ook steun in

natura blijft welkom, want we
hebben sowieso massa's ge-
hakt nodig.”

Kansarme jongeren

De vriendinnen  hebben zelf
niet echt ervaring met het
bakken van gehaktballen op
grote schaal. Ze hebben wel
een geheime troef. “We sturen
onze vriendjes  de keuken in”,
knipoogt Anouk. “Enkele van
hen hebben een koksdiploma.
Dat komt zeker en vast in or-
de. Intussen kunnen wij ons
met het organisatorische ge-
deelte bezighouden.”

Na een korte zoektocht ko-

zen de vrienden  De Stappaert
uit als goed doel om zich voor
in te zetten. De Lierse vzw
vangt kansarme jongeren op
en zorgt voor een thuis voor
jonge moeders en hun kind.
“We vinden het toch wel be-
langrijk dat onze steun lokaal
blijft”, zegt Hanne Peeters.
“We zijn ervan overtuigd dat
de centen bij De Stappaert
nuttig besteed worden.”

Bouletten for Life vindt op
zondag 2 december plaats,
tussen 11.30 uur en 20 uur in
het Sint-Gummaruscollege in
Lier. De meeste vriendinnen
van het kliekje zaten daar ooit
nog op school. Inschrijven

kan online en kost 14 euro
per persoon. Kinderen jonger
dan twaalf jaar betalen 8 eu-
ro. Ook aan vegetariërs wordt
gedacht. “We gaan waar-
schijnlijk nog wel voor enkele
nevenactiviteiten zorgen,
maar dat moeten we nog con-
cretiseren. We hebben nog
wel even tijd”, zegt Anouk. Of
dit de start is van een terug-
kerend initiatief? “Als het
goed onthaald wordt, zien we
het wel zitten om er een tra-
ditie van te maken.” 

“Waarom bouletten 
serveren? Omdat 
we dat zelf erg 
lekker vinden”
Een groep vriendinnen uit 
Lier zet op zondag 2 de-
cember de schouders on-
der de eerste Bouletten 
for Life. In het kader van 
de Warmste Week schen-
ken ze de opbrengsten van 
de eetavond weg aan De 
Stappaert, een lokale vzw 
die zich inzet voor kansar-
me jongeren en jonge al-
leenstaande moeders.

LIER 

KRISTOF VAN ROMPAEY

JO
D

W

HANNE PEETERS
MEDEORGANISATOR

‘‘We vinden het 
belangrijk dat onze 
steun naar een lokaal 
initiatief gaat’’

opvallende outfit ligt er ook
een leuk geschenk klaar.”

Vanaf volgende week maan-
dag gaan de eerste 1.000 tic-
kets in voorverkoop bij de
caf”s aan de berg. Online in-
schrijven kan vanaf 11 no-
vember. “Ook voor bedrijven
en verenigingen lassen we
een voorverkoop in van 29
oktober tot 11 november.”
(kvro)

Als het van de organisatoren
afhangt, dan wordt Heist
Loopt Warm een soort lokaal
slotevenement van de Warm-
ste Week. “We proberen alle
Heistse Warmste Week-initi-
atieven te verenigen”, zegt
Gert Vercammen van Actie
Zorgenmens. “Op onze web-
site stellen we een kalender
samen met alle acties binnen
de gemeente, ook  diegene die
na Heist Loopt Warm nog
plaatsvinden. Zo kunnen we
tijdens de Warmste Week
een mooie cheque overhandi-
gen in naam van alle Heiste-
naren. Met Actie Zorgen-
mens kiezen we zelf voor
Festival Special in Geel, een
evenement voor mensen met
een verstandelijke beper-
king.”

De organisatie verwacht de
deelnemers op donderdag 13

Gemeente loopt zich opnieuw warm
Actie Zorgenmens organi-
seert op donderdag 13 de-
cember de tweede Heist 
Loopt Warm. Vorig jaar 
verkocht het evenement he-
lemaal uit.

december opnieuw aan de ca-
fés in Heist-centrum, waar de
start- en aankomstzone ligt.
Zowel wandelaars als joggers
zijn welkom. “We zorgen
voor een amusante tocht van
ongeveer 2,5 kilometer, met
lichtjes en animatie. Per ron-
de vragen we 5 euro. Deelne-
mers bepalen zelf hoeveel ze
er wandelen of lopen”, vertelt
Vercammen. “Wie dat wil,
kan  sponsors zoeken en de
inzet per ronde telkens met
een veelvoud van 5 euro ver-
meerderen. Voor de meest
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Vorig jaar zat de sfeer er erg dik in.
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Het was stagaire Victoria Tim-
mermans (21) die op het idee 
kwam om sjaals en mutsen te 
breien voor de Warmste Week. 
De opbrengst gaat naar de alge-
mene werking van het atelier.  De
verkoop gebeurt via de facebook 

Sjarabang breit zich in het zweet
Bij vzw Sjarabang wordt er 
wat afgebreid. Mensen met en 
zonder verstandelijke of fy-
sieke beperking zamelen sa-
men geld in voor het atelier.

pagina sjaals4sjarabang. Daar 
wordt elke dag een foto van een 
afgewerkte sjaal gepost.  (wabs)
www.sjarabangvzw.be
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Dansmarathon tegen ALS

Vorig jaar kon de dansschool
1.000 euro schenken aan
Think Pink. Een dansmara-
thon ten voordele van de

ALS-liga moet deze keer nog
beter doen. In twee zalen van
de sporthal worden om het
uur andere danspasjes aange-
leerd, zoals salsa, pilates, hip-
hop, latin, breakdance, acro-
batische dans en yoga. 

“Iedereen kan voor amper 5
euro een uur komen meedan-
sen. Voor de allerkleinsten
hebben we ook kleuterdans”,
klinkt het bij de organiseren-
de dansschool.  (evb)
www.bolerobonheiden.be

Ook dansschool Bolero uit 
Bonheiden zet zich in 
voor Music For Life. Op 25 
november leer je in sport-
hal Berentrode verschil-
lende danspasjes. Een uur 
les kost 5 euro. Dat geld 
gaat naar de ALS-liga.
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INFO
Facebook ‘Bouletten for Life Lier’
boulettenforlife.fikket.com

INFO
inschrijven@heistlooptenzingt.be 
www.heistlooptwarm.be 
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