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Clasica Egaña 
zet honderden 

in beweging

Discodansen met 
Billy Ocean 

Kermisgangers 
nemen ijsdouche

Noorderwijk.Een paar honderd 
fietsers starten op het gemeente-
plein in Noorderwijk (Herentals) aan 
een tocht van 60 kilometer tijdens de 
Clasica Egaña. Deelnemers konden 
zondag ook kiezen voor lopen of een 
combinatie van twee. De opbrengst 
gaat naar het goede doel. 
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Olen.De sfeer zit er goed in tijdens 
Olensfest. Met onder andere  
The  Gibson Brothers en Billy Ocean 
waren het de discoliefhebbers die 
vrijdagavond nog eens uit volledig uit 
de bol konden gaan. 
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Retie. Ook burgemeester Patrick 
Geuens (Nieuw Retie, links op 
foto) doet enthousiast mee met de 
‘mega-Ice Bucket Challenge’ op de 
Markt in Retie. Alle kermisgangers 
die zondagmiddag op het marktplein 
passeerden, werden uitgenodigd om 
voor 5 euro een emmer met ijskoud 
water over hun hoofd te gieten ten 
voordele van de ALS Liga. Het gaat 
om een initiatief van enkele stamgas-
ten van het lokale café Den Hoek.
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Mol.  Straatkunstenfestival Trezart 
op het Zilvermeer staat helemaal 
in het teken van clownerie. Al werd 
het beeld van de grappige man of 
vrouw met een rode neus en lange 
voeten er dit weekend volledig 
doorbroken. “Een clown is veel 
meer dan dat. Van sommige acts 
spat het drama af. Soms weet je 
niet of je er wel mee mag lachen”, 
vertelt organisator Geert Mangel-
schots. Lachen of niet, de clowns 
deden het goed. Zo trokken onder 
andere Kalash en Moumoute, twee 
Franse clowns, heel wat publiek. Ze 
brachten een show vol zwarte en 
satirische humor.
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Clowns in alle 
vormen stelen 
show op Trezart 

Tielen.Het plein achter de kapel 
in de Prijstraat in Tielen (Kasterlee) 
loopt goed vol terwijl het orkest 
Just For Fun op het podium staat. 
Honderden inwoners van Tielen en 
omgeving vierden zondag Kapelle-
kenskermis naar aanleiding van het 
350-jarig bestaan van de kapel. Na 
de eucharistieviering vond rond de 
kapel een feestmarkt plaats samen 
met de Tielense verenigingen. Ook 
Luc Van Looy, bisschop van het 
bisdom Gent en afkomstig uit Tielen, 
kwam een kijkje nemen. 
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Kapel blaast   
350 kaarsjes uit


