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G E FE LIC ITE E R D

Chiro Kriskras vierde afgelopen weekend 
haar zeventigjarig bestaan. Dat gebeurde 
in en rond de locatie aan de vernieuwde 
bouw De Ring aan het kerkhof in 
Genk-Centrum. “Kriskras is in 1948 
opgericht”, zegt leider Olivier Dirickx. 

“Destijds nog onder de naam Sint 
Godelieve. In de loop der jaren zijn we 
verschillende keren verhuisd, maar ook 
van naam veranderd. Nu hebben we al 
een hele tijd een vaste stek aan het 
kerkhof in Genk. We hebben daar mooie 

lokalen in de vorm van een vierkantshoe-
ve. Die lokalen zijn inmiddels helemaal 
gerenoveerd in samenwerking met de 
vzw De Ring. Er is een nieuwe keuken en 
een accommodatie die ons toelaat aan te 
sluiten op de hedendaagse normen.” (cn)
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GENK

Chiro Kriskras viert 70-jarig 
bestaan in gerenoveerde lokalen

Isabella Skawina en Annie Verheyen staan als gemach-
tigd opzichter al twintig jaar klaar als het op verkeers-
veiligheid aan komt. Opglabbeek voerde het systeem 
van de gemachtigde opzichters in om de verkeersveilig-
heid in de vier schoolomgevingen te verbeteren. Tijdens 
het jaarlijks overleg- en evaluatiemoment werden de 
beide dames dan ook in de bloemetjes gezet. “Een 
ideaal moment om ook alle gemachtigde opzichters in 
de schijnwerpers te zetten en hen uitvoerig te bedan-
ken. Isabella en Annie werden op 31 maart 1998 
beëdigd als gemachtigd opzichter. Twintig jaar trouwe 
dienst konden toch niet onopgemerkt voorbijgegaan”, 
stelde burgemeester Benny Spreeuwers. (rdr)

OPGLABBEEK

Gemachtigd opzichters in 
de bloemetjes gezet voor 
twintig jaar dienst
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Vorige week vond de uitreiking plaats van de 
EHBO-Brevetten in de parochiezaal van 
Meulenberg. Twaalf dames en een jongeheer 
volgden de intensieve cursus. “Het was een 
groep met verschillende nationaliteiten”  zegt 
organisator Vera Houben van Rimo.  “Marok-
kaans, Turks, Vlaams, Algerijns, Italiaans en 
Spaans. Voor een Marokkaanse dame die niet 
kan lezen en schrijven was het best moeilijk, 
maar de cursisten hielpen elkaar. Tijdens het 
examen was de stress groot, maar toch 
slaagde iedereen.” Als er centen zijn, gaat er in 
het voorjaar een vervolgcursus door. Als ze die 
achter de rug hebben, kunnen ze tijdens 
festiviteiten en evenementen de Rode Kruis-
Post bemannen. (wiva)

Dertien cursisten 
behalen EHBO-brevet 
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HOUTHALEN-HELCHTEREN

Diamanten bruiloft voor Kamiel Vandeurzen (87) en 
Netty Verlaak (82), getrouwd in Ophoven op 4 augustus 
1958. Kamiel was onderwijzer en Netty onderwijzeres, 
allebei in de Sint-Albertusschool Zwartberg. Ze hebben 
drie dochters, zes kleinkinderen en drie achterkleinkin-
deren. Ze gaan elke dag naar Genk om een koffietje te 
drinken. Kamiel kijkt graag TV en volgt alles over Racing 
Genk, terwijl Netty zich bezighoudt met een handwerkje.

OPGLABBEEK
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DILSEN-STOKKEM

Afgelopen week vond in het stadspark van Dilsen-Stokkem 
een Neon-run plaats. “Met speciale T-shirts die in neonlicht 
weerkaatsten, wandelden we of liepen we ’s avonds door 
het park voor het goede doel”, zegt Twan Pijls van Interact 
Maasland. “Het was een leuk verlicht neonparcours tussen 
bomen. Met onze jongerenclub verzamelden we samen 944 
euro.” Badmintonclub Dibad bracht 150 euro in de lade en 
de Stedelijke Humaniora 200 euro, volgens initiatiefnemer 
Marcel Vandeweerd. “De sponsors zorgden voor een bedrag 
van ruim 2.000 euro en de verkoop van neongadgets bracht 
bijna 600 euro op., aldus Vandeweerd. “Vanuit het stadsbe-
stuur doen we daar 1.000 euro bij”, zegt burgemeester Lydia 
Peeters. Anne-Marie Peumans mocht voor Een Hart voor 
Limburg 2.060 euro in ontvangst nemen. Antonio Ventriglia 
uit Dilsen kreeg uit handen van burgemeester Peeters voor 
de ALS-liga ook een cheque van 2.060 euro. (mmd)

Jongeren sporten 
4.060 euro bij elkaar 
voor goede doelen


