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AARSCHOT - In de stadsfeestzaal kan je vandaag vanaf 10 u. terecht
voor het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie Brabantphil ‘14. Het
kampioenschap staat volledig in het teken van de herdenking ‘100 jaar
Groote Oorlog’. Bezoekers kunnen er niet alleen materiaal vinden om
hun verzameling te vervolledigen. “Om de twee jaar wordt ook het kam-
pioenschap georganiseerd”, klinkt het bij de organsatie. “Doel is verza-
melingen te selecteren voor deelname aan internationale tentoonstel-

lingen.” Ook kinderen zijn
welkom want filatelie is
nog altijd ’s werelds meest
beoefende hobby. Voor
hen is er een jeugdatelier.
Er staat ook een voordracht
van Philippe Lindekens op
het programma. (gmel/foto
grf)

Postzegels in
stadsfeestzaal

LANDEN - De Sportdienst
organiseert vandaag in samen-
werking met een aantal Landen-
se sportverenigingen voor de
zesde maal een recreatieve tria-
tlon voor jong en oud. Wie niet
goed is in zwemmen kan ook op-
teren voor de duatlon, die om
13.30 u. start aan de Finse piste.
Het startschot van de triatlon
wordt in het zwembad gegeven
om 13 u. Volwassenen kunnen
kiezen uit een volwaardige re-
creatieve kwarttriatlon met
1.500 m zwemmen, 42 km fiet-
sen en 9,6 km lopen. Er is ook
een kortere versie, namelijk de
‘start to fit triatlon’, en ook nog
een ploegentriatlon in teams
van drie. Als de volwassenen
vertrokken zijn start de ABC-
kids triatlon voor kinderen van-
af 5 jaar, waarbij drie soorten
brevet, onder begeleiding, kun-
nen gehaald worden. (ch)

Recreatieve
triatlon

TIENEN - Kan je je het al voorstel-
len : op een mooie herfstdag je hen-
gel uitwerpen in een onrustige Ar-
deense rivier, een paar mooie wilde
forellen aan de haak slaan en daar ’s
avonds met je huisgenoten of vrien-
den van genieten ? Veel sportvissers
dromen er van. Maar om beet te heb-
ben, moet je de vis wel een hapklaar
aas aanbieden. 
Vliegvissers komen wekelijks samen
om de kunst van het vliegbinden aan
te leren. Vandaag kan je er alles over
te weten komen tijdens het Fly Fis-
hing Event dat plaatsgrijpt van 10 tot
18 u. in het OC Hakendover. 
Clubleden en specialisten geven er
vliegbinddemonstraties. Er zijn ook
een aantal nevenactiviteiten. Zo
kom je een en ander te weten over in-
teressante locaties waar je de sport
zelf kan beoefenen. 
Voor meer informatie over de club
kan je terecht bij patjanssens@
skynet.be. (rp)

Vissen verleiden
met kunstig hapje

Alle jeugdploegen gaan geld inzame-
len en dagen elkaar uit om minstens
50 euro te storten op een centraal re-
keningnummer ten voordele van
ALS Liga en Rondou Fonds voor Du-
chenne onderzoek. Verschillende
jeugdspelers zullen vanmiddag tij-
dens OHL-Geel gadgets verkopen
aan de supporters waarbij de op-
brengsten integraal naar beide fond-
sen gaan. Tot slot kan er ook geboden
worden op een van de eerste gehand-
tekende voetbaltruitjes van Dennis
Praet. De Anderlecht-voetballer
voetbalde samen met Bert Gooris,
patiënt van de ziekte van Duchenne,
bij de toenmalige preminiemen van
Stade Leuven. Samen stonden ze ook
op de ploegfoto en 10 gehandteken-

de exemplaren worden per opbod
aangeboden.
Jeroen Meus, peter van het Rondou
Fonds voor Duchenne-onderzoek,
zal de aftrap geven van de wedstrijd
tussen OHL en Geel die misschien
wel beslissend wordt voor de eerste
periodetitel. Tijdens de rust geven
enkele jeugdteams een demonstra-
tietraining en ook na het laatste fluit-
signaal is er nog extra spektakel. (khh/
foto krl)

Jeugddag OHL 
voor goed doel
HEVERLEE - Vanmiddag vindt
tijdens OHL-Geel de jeugddag
plaats. Die staat in het teken van
het goede doel: ruim 600 jeugd-
spelers zetten zich in voor de
spierziektes ALS en Duchenne.

Dennis Praet en Bert Gooris.

Het konijn achterna

BOORTMEERBEEK - Dit weekend
brengt KT De Morgenster het kinderto-
neel Alice in Wonderland, naar het be-
roemde verhaal van Lewis Carroll uit
1865 over het meisje Alice dat in een
droomwereld terechtkomt. Vandaag
zijn er twee opvoeringen in de Gildezaal
in de Hanswijkstraat 1 A: om 11 en om
15 u. Voor de ochtendvoorstelling zijn
nog voldoende plaatsen beschikbaar.

(es/foto grf)

www.kwbboortmeerbeek.be

Regio

BERG - Ons Tehuis Brabant
organiseert dit weekend zijn tra-
ditionele Oktoberfeesten. Plaats
van afspraak is de Perksesteen-
weg 126. Vandaag starten de ac-
tiviteiten om 11 u. met een ape-
ritiefconcert door het gemengd
koor Andante uit Perk. Vanaf
12 u. kan je de benen onder tafel
schuiven en Bourgondisch ge-
nieten van witloof met kaas en
hesp, een wokbuffet, vol-au-
vent, frietjes en desserten. De
namiddag is gereserveerd voor
animatie met een optreden van
de driestemmige coverband
Coupe Fraises, een theaterwork-
shop door theatergroep Pavone
Umano, een dansworkshop
door Tamara (van SYTYCD),
een optreden van straatfanfare
Muscaloco en een optreden van
dansgroep De Smilies. Doorlo-
pend is er een streekproducten-
stand met witloof, witloofbier,
witloofconfituur, en meer. Ver-
der vindt een reuzentombola
plaats en vind je er een spring-
kasteel, schminkstand en een
kinderrommelmarkt. (es)
www.onstehuisbrabant.be

Bourgondisch
genieten

DB681251I4


