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Is tv of radio je enige venster op de
wereld, dan krijg je al vlug de in-
druk dat alles draait om geld,
macht en geweld. Van de gemid-
delde nieuwsuitzending word je
echt niet vrolijker. En de program-
ma’s die bedoeld zijn om je vrolij-
ker te stemmen, blinken vaak uit
in oppervlakkigheid en opgeklopt
plezier. Gelukkig biedt het échte
leven meer positiefs. Authentieke
ontmoetingen in je eigen kleine leefomgeving in-
spireren meer dan de georchestreerde sentimen-
taliteit op tv. Er zijn nog veel meer moedige, in-
teressante en boeiende mensen dan de pakweg
vijftien bv’s die elk panel bevolken aan de Rey-
ers- of Medialaan. Zo troffen we op een zeldza-
me zonnige namiddag op het terras van het He-
rentalse Netepark Kris Van Reusel, de ALS-
patiënt die zijn ziekte met waardigheid draagt.
Geen moeite is hem te veel om via de ALS-liga
aandacht te vragen voor zijn lotgenoten. Nog
meer dan in het filmpje ‘Hoera, ik ga dood’, dat
je vorige week op Eén en VTM kon bekijken,
maakt Kris indruk als hij naast je zit of voor je
staat, met zijn leuke babbel en zijn open, spon-

tane persoonlijkheid. Een ont-
moeting die we jaarlijks willen
meepikken, is ook de symbolische
uitreiking van de bedragen voor
het goede doel door het Lichtaartse
verenigingsleven. Victor Peeters,
die we vroeger enkel kenden als
een statige leraar wiskunde aan
het St.-Jozefscollege in Herentals,
mobiliseert de verenigingen jaar-
lijks voor een brunch en het Wa-

terputfestival, waarvan de opbrengst integraal
naar sociale projecten in de derde wereld gaat.
Het resultaat wordt bekend gemaakt op een ge-
zellige ontmoeting in het charmante parochie-
huis van Lichtaart, met delegaties van de ver-
enigingen en de goede doelen. Jonge snaken van
de KLJ drinken er samen een glaasje met erva-
ren krachten van OKRA of Ziekenzorg. De ge-
legenheidskoks van de KWB zorgen voor een
hartelijk hapje. Het heeft iets nostalgisch, iets ty-
pisch dorps in deze hoogtechnologische tijden.
“Bedankt voor je bijdrage aan de samenlevings-
opbouw”, zei Vic Peeters ons bij het afscheid.
En het klonk super gemeend en waarachtig.

(bala)

Helden van bij ons
Wie zijn leven laat dicteren door de media, gaat het somber inzien. Gelukkig biedt
de alledaagse realiteit meer dan troost.

steunen van op afstand? Dat kan op reke-
ningnummer: BE12 0013 4583 5792. Me-
dedeling: gift Shelters voor Nepal. (elva/foto
elva)
Info: www.belgischesaffraan.be of
‘gestalt in Nepal’ op Facebook

Shelters
for Nepal

Er kwam heel wat volk opdagen.

Iedereen heeft in zijn familie- of vrienden-
kring wel te maken met kanker. Levensloop is
een 24 uur durend solidariteitsevent dat de ge-
zamenlijke strijd tegen deze ziekte aanmoe-
digt. Sportieve teams lossen elkaar af bij het
lopen of wandelen. Zaterdag om 17 uur wordt
het evenement op gang getrapt met een ope-
ningsceremonie. De ‘vechters’, mensen die
zelf met kanker te maken hebben of hadden,

leggen een ereronde af en genieten dan van
een verwenprogramma. Belle Perez zal van de
partij zijn. Om 23 uur is er een stemmige kaar-
senceremonie waarbij mensen herinnerd, ge-
steund en gevierd worden. Zondag om 16.30
uur is er een slotceremonie. Gedurende twee
dagen zal er een hartverwarmende sfeer op ’t
Kapelleke hangen. De bezoekers genieten
van optredens, drank- en eetstandjes, dans-
voorstellingen, randanimatie… Er zijn ook
lezingen door specialisten in kankerbestrij-
ding. De inkom is gratis. Wielrenster Elle Van
Loy is de meter van het evenement. 

(bala/foto bala)

Meer info: www.levensloop.be 

Solidair tegen kanker

De initiatiefnemers achter Levensloop Herenthout. 

HERENTHOUT - Dit weekend organise-
ren vrijwilligers in samenwerking met de
Stichting tegen Kanker de eerste en
ongetwijfeld bijzonder sfeervolle editie
van Levensloop Herenthout aan Sport-
complex ’t Kapelleke.

Beginnen met poetsen voor
de eerste verjaardag, min-
stens twee keer per dag de
tanden poetsen en hulp van
mama of papa bij het poet-
sen. Volgens een onderzoek
van de Wereldgezondheids-
organisatie zijn dat drie be-
langrijke voorwaarden om

tandbederf te voorkomen. Uit een CM-on-
derzoek blijkt dat maar 19 procent van de kin-
deren aan alle voorwaarden voldoet. Vooral
de frequentie van poetsen laat te wensen over. 
“De problemen duiken meestal op na de leef-
tijd van één jaar”, zegt Griet Rummens van

CM. “Zaak is het poetsen leuk te
maken voor de kinderen en hen
positief te stimuleren. Laat hen
mee hun tandenborstel kiezen,
speel een kinderliedje af of geef als
ouder het goede voorbeeld. 

(maf/foto grf)
Nog meer poetstips voor je
kleuters: 
www.cm.be/tanden

Poetsen zoals het hoort
Slechts 19 procent van de kinderen tot 6
jaar poetst zijn tandjes voldoende om tand-
bederf maximaal te voorkomen. Dat blijkt
uit een enquête van CM bij 454 ouders.
“We moeten poetsen leuk maken”, is de
aanbeveling.
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VOLVOSELEKT ... de ve il igste manier om een tweedehands VOLVO te kopen .
 Zijn jonger dan 5 jaar en hebben minder dan 150.000 km op de teller.  Hebben een volledig gedocumenteerde onderhoudsgeschiedenis en zijn 

geïnspecteerd door een erkend Volvo-technicus.  Worden geleverd met omruilgarantie.  Voldoen op meer dan 100 punten aan de Volvo-normen. 

 Zijn verkrijgbaar met een van de meest uitgebreide autogaranties.   Vallen onder Volvo Assistance
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MORKHOVEN - Onder het mom ‘...omdat
niets doen geen optie is’, lanceerden Linda
en Marc van de saffraanhoeve een open
boerderijmoment t.v.v. de slachtoffers van
de aardbeving in Nepal. Bedoeling was om
zoveel mogelijk shelters te financieren
waarin getroffenen kunnen overwinteren.
Linda en Marc die zelf saffraan kweken, kre-
gen de fine fleur van lokale producenten bij
elkaar op dit gezellig event vorige zondag.
Heel wat mensen zakten af naar het zon-
overgoten landelijke Morkhoven om te
proeven van de lekkernijen die de streek in
petto heeft. Hoeveel er juist opgehaald werd
voor het goede doel is nog niet duidelijk.
Maar het is alvast meer dan verwacht. Wil u


