
KP

16 Kempen
maandag  29  oktober  2018

Olen Wintert 
in de spiegeltent
In de aanloop naar Olen-Jaar-
markt staat een gloednieuwe
spiegeltent op het dorpsplein van
Olen-Centrum waarin vzw Keizer
Karel Olen je van 4 tot en met 11
november een gevarieerd pro-
gramma aanbiedt met optredens,
voorstellingen en andere activitei-
ten.
Zo is de Comedy Night weer terug
met een ijzersterk programma dat
garant staat voor een stand-up-
avond van de bovenste plank. Tom
Cools uit Oevel opent de avond.
Als MC neemt hij iedereen mee in
zijn wereld op een rustige maar
grappige manier. Michael Van Peel
staat in de spiegeltent met zijn try-
outvoorstelling ‘Van Peel over-
leeft 2018’ en ook William Boeva
komt naar Olen.
Olen Wintert opent zondag 4 no-
vember om 13.30 uur met een gra-
tis sessie country & linedance.
Maandag 5 november is er vanaf
13.30 uur een gratis seniorendans-
namiddag. De Comedy Night op
donderdag 8 november begint om
20 uur en kost 12 euro. De dag erna
is het Fiesta Latina Indoor om 20
uur, wat 5 euro kost. 
Olen Wintert sluit op zondag 11
november af met een gratis dans-
feest vanaf 10 uur. Tickets voor de
betalende activiteiten kan je ko-
pen via www.keizerkarelolen.be,
aan het onthaal van het gemeen-
tehuis of van Vrije Tijd en bij de bi-
bliotheek. (WDH)

GESTEL
Halloweentocht 
aan de Vlessenhoeve
Tafelvoetbalclub De Vleskes orga-
niseert op woensdag een Hallow-
eentocht. 
Vanaf 17 uur kan je aan de Vles-
senhoeve aan de Oude baan 90 in
Gestel vertrekken voor een span-
nende en angstaanjagende tocht
doorheen het gehucht Gestel. De
Vleskes kunnen rekenen op tal van
medewerkers die al maanden in 
de weer zijn om een gevarieerde
tocht aan te bieden. Tijdens 
de tocht worden taferelen uitge-
beeld terwijl aangepaste muziek
en licht zorgen voor de sfeer. Kaar-
ten kunnen in voorverkoop aange-
schaft worden aan 5 euro voor vol-
wassenen en 3 euro voor kinderen.
De avond zelf kosten de kaarten 
7 en 5 euro. Info en voorverkoop:
koen.van.de.weyer@pandora.be,
tel. 0495/23.11.77. (EJM)

GEEL
Lezing Elvis Peeters
gaat Wilderman
vooraf
Op woensdag 7 november geeft
Elvis Peeters, voorafgaand aan het
jazzconcert van Wilderman in café
de Werft, een lezing in de biblio-
theek. De toegang voor de lezing
is gratis en duurt tot van 19 tot
19.45 uur. Om 20.15 uur speelt El-
vis Peeters met Wilderman de
pannen van het dak bij de buren, in
café de Werft. Wilderman brengt
moderne jazz met een bariton-
saxofoon, drums en trommels, een
contrabas of elektrische basgitaar
en daartussendoor een hakkende,
huilende en soms ruw fluisterende
stem. (WDH)

GEEL
Stadsgids neemt
wandelaars mee 
naar WOI
Wandel op zondag 4 november
mee met de stadsgids en leer meer
over Geel tijdens de Eerste We-
reldoorlog. In Geel waren geen
loopgraven, maar de Gelenaars
werden wel degelijk geconfron-
teerd met de Eerste Wereldoorlog.
Jonge Gelenaren werden naar het
front gestuurd en velen van hen
kwamen nooit meer terug. Ook
voor de achtergebleven Geelse
burgers was de druk van de bezet-
ting voelbaar. De wandeling is gra-
tis en vertrekt om 14 uur aan Toe-
risme Geel, Markt 1. 

(WDH)

Grobbendonk maakt vuist tegen ALS 
met Music for Life
De personeelsleden van gemeen-
te en OCMW Grobbendonk zet-
ten zich in voor ‘Een vuist tegen
ALS’, een actie die kadert in ‘De
Warmste Week’ van Music for
Life. Een collega van het gemeen-
te- en OCMW-personeel kreeg dit
jaar de diagnose ALS. Ze werkte
toen al 30 jaar toegewijd als ver-
pleegkundige in het woonzorg-

centrum in Grobbendonk. Hier-
door is het personeel meteen en-
thousiast aan de slag gegaan om
zich in te zetten en hun collega te
helpen in deze moeilijke tijd.
Hiervoor organiseren ze tal van
activiteiten van 5 november tot
en met 18 december en willen ze
zoveel mogelijk geld inzamelen
voor de ALS-liga. (BKG)

Openbare verkoop in gemeentemagazijn

Gemeente Herenthout organi-
seert een openbare verkoop van
goederen en materiaal op zater-
dag 1 december om 10 uur. 

De verkoop zal plaatsvinden in
het gemeentemagazijn, koestraat
43 in Herenthout. 
De goederen zijn te bezichtigen
op de dag van verkoop en moeten

binnen vastgestelde termijn afge-
haald worden na verkoop. 
Wie iets koopt moet onmiddellijk
contant betalen.
Voor alle loten is een minimum
instelprijs voorzien. Indien deze
prijs niet behaald wordt, worden
deze afgevoerd via het container-
park. 

(BKG)

HERENTHOUT

RETIE
Oplegger met papier
uitgebrand
Een oplegger geladen met dikke pak-
ken samengeperst papier is in de
nacht van zaterdag op zondag nage-
noeg volledig uitgebrand. De oplegger
stond geparkeerd langs de kant van de
weg op de brug over de E34 tussen
Oud-Turnhout. Hoe de brand is ont-
staan, is nog niet duidelijk. Brand-
stichting wordt niet uitgesloten. Daar-
om is er ook een gerechtelijk onder-
zoek gestart. De Civiele Bescherming
kwam ter plaatse om de pakken pa-
pier uit de oplegger te krijgen. De rij-
baan moest een tijdlang afgesloten
worden om de hulpdiensten hun
werk te laten doen. 

Foto Vanderveken (VTT)

De Poolse bestuurder reed in op een geparkeerde vrachtwagen, 
maar had amper verwondingen. Foto Vanderveken

GROBBENDONK Ongedeerd na zware crash

De Poolse bestuurder van een personenwa-
gen is zondagochtend ongedeerd uit een
zware crash gekomen. De bestuurder reed op
de Herentalsesteenweg in Grobbendonk
rond 5 uur achteraan in op een geparkeerde
oplegger van een vrachtwagen. Mogelijk was
de man in slaap gevallen waardoor hij was af-

geweken van zijn rijbaan. De man heeft
enorm veel geluk gehad en had nauwelijks
enige verwondingen. Hij bleek bij het afleg-
gen van de ademtest wel gedronken te heb-
ben. Het voertuig was volledig verhakkeld en
moest getakeld worden. 

(VTT)

HORECA IN OTTERSTRAAT ONDER DRUK

Nog twee café-uitbaters stoppen

Kris Van Dooren en Heidi Van
Mierlo openden drie jaar gele-
den de bruine kroeg ‘t Galerij-
ke, een horecabegrip in Turn-
hout. Maar op 2 december is
het gedaan. 
«Doordat Heidi ziek is, zijn we
genoodzaakt te stoppen», ver-
telt Kris Van Dooren. «Dat doen
we met spijt in het hart, want
dit is een zalig café. We hebben
het al die tijd graag gedaan,
maar op deze manier gaat het
ook niet meer. Ik hoop dat de
brouwerij een overnemer
vindt, want dit café mag niet
verloren gaan. Maar we gaan er
nog een maand goed tegenaan.
Het sluitingsfeestje begin de-
cember zullen we ook niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan.»

Leegloop
‘t Galerijke stopt dus en hele-
maal in het begin van de straat
stopte Leen Verwaest met café
Wirwar. Al wordt het nu tot

2021 nog verdergezet door een
gerant. Zelf opende ze in de He-
rentalsstraat café Chaos. Maar
het stopt niet bij die twee ver-
anderingen. 
Dirk Appels van café In Den
Spytighen Duvel wil er binnen-
kort ook mee ophouden. «Tot
het einde van het jaar blijf ik
hier nog voltijds staan en daar-
na wil ik nog maximaal tot eind
2019 wachten om een overne-
mer te vinden», vertelt Dirk Ap-
pels. «Beu ben ik het zeker niet,
maar ik ben 60 jaar. Mijn klein-
kinderen worden stilaan ouder
en ik wil vooral met hen nog
wat meer tijd doorbrengen. Al
geef ik toe dat het enorm
vreemd zal zijn als ik hier niet
meer achter de toog zal staan.»

Geen bierkenner
Dirk Appels moet lachen als we
hem de vraag stellen of hij een
echte bierkenner was/is. «Toen
ik begon niet, want ik dronk

aanvankelijk niet. Het is hier
dat ik het geleerd heb», lacht
Dirk Appels. 
«Afgelopen week hebben we
de bieren nog geteld. 367 zijn
het er in totaal. En ja, ik heb ze
allemaal geproefd.» Dirk heeft
ook regelmatig speciallekes op
de kaart gehad, maar de laatste
tijd promoot hij vooral de re-
gionale bieren.
«Waarom altijd die buiten-
landse bieren promoten terwijl
er zoveel goede, lokale bie-
ren?» Dirk heeft veel mooie
herinneringen aan zijn zaak.
«Zoals mijn allereerste klant
die een Saison Dupont vroeg.
Het duurde tien minuten voor-
aleer ik het had gevonden in de
kelder en toen was de klant al
weg (lacht). Of die keer dat ik
een jongen achternazat die een
glas Malheur had gestolen. Het

bleek om een uitdaging te gaan
voor een vrijgezellenavond.
Mooie herinneringen en die zal
ik koesteren.» Dirk Appels is het

derde horecamonument dat
ermee stopt na Marc Moonen
van De Penge en Ludwig Niet-
velt van ‘t Kaffeeke.

Leen Verwaest heeft café WirWar 
overgelaten, Dirk Appels zet In Den Spy-
tighen Duvel over te nemen en Kris Van
Dooren stopt op 2 december met café ‘t
Galerijke. Het horecalandschap in de
Ottestraat ondergaat grote veranderin-
gen. Met Dirk Appels verdwijnt op korte
tijd ook het derde ‘horecamonument’ in
de stad na Marc Moonen van De Penge
en Ludwig Nietvelt van ‘t Kaffeeke.
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Kris Van Dooren sluit op 2 december café ‘t Galerijke. Foto Vanderveken

Dirk Appels van biercafé In Den Spytigen Duvel zoekt 
ten laatste tegen eind 2019 een overnemer. Foto Vanderveken


