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Koren Echo-Alterecho hielden in Hechtel-Ek-
sel hun ledenfeest met ruim 170 aanwezi-
gen in een ontmoetingscentrum dat 
omgetoverd was in een heus westerndorp. 
Tijdens een terugblik maakte voorzitter 
Werner Ulenaers het resultaat bekend van 
een recent benefietconcert in Vught. In 
naam van Echo-Alterecho werd aan de 
werkgroep van ALS Liga Maasland een 

cheque van 5.000 euro overhandigd. Als 
organisator van de benefiet overhandigde 
Emmanuella Wyckmans deze cheque 
vervolgens aan de ALS Liga Nationaal 
tijdens de opleidingsdag in Leuven. “De 
strijd tegen ALS ligt ons koor nauw aan het 
hart aangezien we vorig jaar helaas zelf één 
van onze leden aan de ziekte verloren, aldus 
voorzitter Ulenaers. (peb) 
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Echo-Alterecho overhandigt 
cheque aan ALS Liga

Kunstwerken verbinden onbekende rustplekjes 
Een permanente expositie van een 
30-tal kunstwerken moet de 
Bocholtenaar naar onbekende mooie 
rustgevende plekjes lokken. De 4,5 
lange kunstwandeling werd vrijdag-
avond door de kunstenaars inge-
wandeld. ”Dankzij de inzet van Jan 
Latinne en 29 andere kunstenaars 
hebben we dit kunsttraject succes-
vol afgerond”, zegt Pierrre Schrij-
vers. De Dienst Cultuur koppelt zo 
enkele tientallen mooie rustplekken 
aan elkaar. “31 lokale kunstenaars 
hebben voor deze gelegenheid kunstwerk gemaakt. Ook leerlingen van de Noord-Limburgse 
academie,  schilders, beeldhouwers, keramiekwerkers maakten een kunstwerk. Kortom, elke 
kunstvorm hier komt aan bod”, zegt schepen Mia Croonen. (rdr)
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KWB laat Kwaadmechelen bruisen 
De plaatselijke KWB-afdeling 
organiseerde vorige zaterdag 
voor de 6de keer een editie van 
Kwaadmechelen Bruist. “De 
bedoeling in om de kameraad-
schap tussen de plaatselijke 
verenigingen te versterken en het 
publiek op een gepaste manier te 
vermaken”, weet voorzitter Jos 
Hermans. “Naast de creatieve 
markt werd het plein ’s avonds 
ingepalmd door de 160 deelne-
mers aan de barbecue en het 
muzikaal optreden zorgde voor 
ambiance en een feestelijke 
afsluiter.” (dima)
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