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Kunstkring steunt ALS-liga met opbrengst veiling
BALEN 
Kunstkring Balen (KuBa) hield een kunstveiling ten voordele van de ALS-liga. 
Daarmee bracht de vereniging 2.500 euro bij elkaar. Dat geld werd overhandigd 
aan Danny Reviers, voorzitter van de ALS-liga. Daarnaast maakte KuBa voor de 
ALS-liga een trofee die wordt uitgereikt aan de eerste persoon die een middel 
vindt tegen de ziekte.  (mto)

Poëziewedstrijd
MOL 
Maar liefst 435 
jongeren uit zestien 
scholen namen deel 
aan de Molse 
Poëziewedstrijd. 
Die werd al voor de 
26ste keer 
georganiseerd door de 
vereniging Molse 
Poëzie. Gastheer voor 
het evenement dit 
jaar was Campus Het 
Spoor. 
Dertig jongeren 
kregen een prijs en 
mochten hun winnend
gedicht voorlezen of 
laten voordragen. 
De prijzenpot bedroeg 
1.000 euro, 
geschonken door 
verschillende 
sponsors.  (vgd)
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Jongeren geven wereldvisie in dichtvorm
HERENTALS 
Schoolkinderen konden voor de jaarlijkse poëziewedstrijd van Curieus een 
gedicht schrijven rond het thema Wereld. Zo konden ze hun wereldvisie 
vertalen in dichtvorm. Een jury onder leiding van Marc Lievens selecteerde uit 
de tientallen inzendingen een groepje winnaars. Zij kregen mooie prijzen mee 
naar huis.  (ho)

HO

Bart is clubkampioen van Het Rond Wiel
KASTERLEE 
 Bart Van de Perre is de nieuwe clubkampioen van wielertoeristenclub Het 
Rond Wiel. Hij kon de tijd die hij zou nodig hebben over 28,7 kilometer (1 uur 
en 5 minuten) het best inschatten. Op de foto prijkt Joos Valgaeren naast Koen 
Van Ballaer, kampioen Bart Van de Perre, Pieter Boonen, Rob Van de Perre, 
Paul Nietvelt en Hans Pauwels.  (pkk)

PKK

Dopjesactie
MOL 
De leerlingen van Campus Het Spoor zamelen elk jaar plastic dopjes in voor de 
Dopjesactie ten voordele van het Belgisch Centrum voor Blindengeleidehonden. 
In totaal overhandigde de school zeventien goed gevulde zakken vol dopjes, goed 
voor 180 kilo. De leerlingenraad wil op termijn 410 zakken inzamelen, wat 
eigenlijk staat voor de financiering van één blindengeleidehond.  (vgd)
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