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Het Warmste Weekend van Mol
start zoals dat hoort op vrijdag,
wanneer café Het Wassalon van-
af 21u plaatjes draait ten voorde-
le van vzw De Witte Mol, een in-
stelling voor personen met een
niet-aangeboren hersenletsel.
Bezoekers kunnen een verzoek-

nummer aanvragen, terwijl ze er
een hapje eten.   

De CreARTisten tonen zaterdag
20 december vanaf 14u hun
vaardigheden in de Onze-Lieve-
Vrouwstraat 79 in Gompel op
een marktje met allerlei zelfge-
maakte spullen. Er staat een ge-
zellige winterbar opgesteld. De-
ze opbrengst is bestemd voor
Speelpleinwerking De Link. 

Nog meer Winterbar valt er zon-
dag 22 december vanaf 10u te
genieten tijdens de tweede Bos-
editie op het domein Galbergen.

Vzw RAK en de oudleiding Gid-
sen Mol-Centrum pakken er uit
met de vaste waarden zoals vuur-
korven frisse pintjes en veel lek-
kers. Maar al die calorietjes kunt
u ter plekke weer kwijtgeraken
op een van de wandeltochten
van 1 tot 10 kilometer. De op-
brengst is bestemd voor Vecta-
mus, een project dat zich richt op
kinderen en ouders uit kansarme
gezinnen die kampen met psy-
chische of psychiatrische moei-
lijkheden. 
(ho)

Warmste Weekend opgepookt
Drie organisaties steunen drie doelen met drie acties in drie dagen 

Een muzikaal verzoekprogramma, 
een winterbar en een handmade-
marktje, met deze drie 
uiteenlopende initiatieven zorgen 
drie Molse organisaties dit 
weekend voor een Warme sfeer.

RAK en de oudleiding van de Gidsen organiseren zondag de tweede boseditie van hun Winterbar for Life. FOTO RR

SuperJump is al sinds begin no-
vember in het getouw voor MPI 
Oosterlo in het licht van de Warm-
ste Week. “Per jumper parkeren 
we een halve euro voor deze orga-
nisatie die zich dagelijks met hart 
en ziel inzet voor kinderen, jonge-
ren en jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking”, zegt 
Joachim Heuvinck van 
SuperJump. “Die vele kleintjes 
moeten uiteindelijk een mooi be-
drag opleveren. Om de actie met 

een knaller af te sluiten, houden 
we SuperJump bij het begin van 
de kerstvakantie 35 uur non-stop 
open.”   

Liefhebbers kunnen van vrijdag
20 december om 10u tot zaterdag
21 december om 21u onafgebro-
ken rondspringen. “Om dat boei-
end te houden, hebben we enkele 
topdeejays zoals Robert Abigail, 
Buscemi of Ephonk uitgenodigd 
om plaatjes te draaien. Sommige 
zones zijn ook uitgerust met 
blacklights voor een extra cool 
effect. Een absolute primeur is dat
je ook in ons trampolinepark kunt
overnachten, maar de plaatsen 
daarvoor zijn beperkt. En de vol-
gende ochtend komt TikTok-ster 
Maud Van Der Vorst mee ontbijt-
springen.” (ho)
i www.superjump.be

Nachtje stuiteren met 
TikTok-ster bij SuperJump

Het trampolinepark SuperJump in 
Geel schotelt de 
springliefhebbers een fikse 
uitdaging voor: er kan vanaf 
vrijdagochtend liefst 35 uur aan 
een stuk gestuiterd worden. 
Bekende deejays zorgen voor de 
beats.

SuperJump staat vanaf vrijdagochtend voor 35 uur springplezier. FOTO RR

De teller van alle acties van de Lil-
se Krawaten for Life staat voorlo-
pig op een kleine 6.000 euro en 
daar komen zaterdag nog enkele 
duizenden euro’s bij voor de ALS-
Liga. Astrid Van Rooy, de vrouw 
van Marc Belmans, een stamgast 
van staminee De Crawaett op het 
Kerkplein in Lille, kreeg vorig jaar 
de harde diagnose van de spier-
ziekte ALS. Ze is op 4 november op
57-jarige leeftijd helaas overleden.
De Vrienden van de Crawaett, de 
Lilse fanfare, de Chiro, scouts, JOC
Frontaal en wielerclub Het Vlie-
gend Wiel sloegen de handen in el-
kaar voor het onderzoek naar ALS.
Dat begon op 25 augustus met het 
festivalletje Jakkejaanland en ein-
digt dit weekend met de lampion-

als van Country Feedback Club of 
Papaver. In ’t Vliegerhof wordt een 
gesigneerd truitje van Wout van 
Aert verloot.”

De deelnemers betalen ter plaat-
se 5 euro per persoon en kunnen 
ook een lampion aan 2,5 euro ko-
pen om de tocht mee af te leggen. 
De organisatie hoopt op een op-
komst van 500 tot 1.000 wande-

laars. “We willen van de kortste 
dag van het jaar de langste nacht 
maken. We hebben ook gevraagd 
aan een aantal omwonenden om 
sfeerverlichting buiten te zetten”, 
vertelt Peter Van Glabbeek. “Het is 
de bedoeling om rond midder-
nacht de wandeling af te sluiten. 
In De Crawaett begint dan een af-
terparty. We beginnen zaterdag 

om 18u ook met marathonfietsen 
in onze kroeg. We houden 24 uur 
lang een fiets draaiende die elek-
triciteit voor een lamp opwekt. Ie-
dereen kan een kwartiertje fietsen 
aan 7,5 euro. Vooral in de nachte-
lijke uren zijn er nog enkele kwar-
tiertjes vrij, maar die raken wel op-
gevuld.”

LILLE 
Verenigingen zamelen met allerlei acties geld in voor ALS-Liga

Met een sfeer- en lampion-
nenwandeling sluiten enkele 
Lilse verenigingen zaterdag 
de actie Lilse Krawaten for 
Life af. Wandelaars kunnen za-
terdag een tocht maken van 
een kleine 6 kilometer met en-
kele tussenstops. De opbrengst 
van alle acties van de Lilse Kra-
waten for Life is bestemd voor 
de ALS-Liga.

BART VAN DEN LANGENBERGH

De organisatoren van de Lilse Krawaten for Life zijn klaar voor de lampionnenwandeling van zaterdag. FOTO BVDL

Peter Van Glabbeek
Uitbater staminee De Crawaett 

“Wandelaars 
leggen een sfeervol 
parcours van 5,8 
kilometer af.”

Lampionnenwandeling 
apotheose van 
Lilse Krawaten for Life

nen-
wandeling 
in Lille en het 
marathonfietsen 
in staminee De Cra-
waett. “Wandelaars zijn zaterdag 
vanaf 18u welkom om deel te ne-
men aan de wandeling”, legt Peter 
Van Glabbeek uit, uitbater van sta-
minee De Crawaett. “Ze kunnen 
kiezen waar ze starten, ofwel aan 
De Crawaett, of aan het fanfarel-
okaal, het Chirolokaal, aan ’t Vlie-
gershof of aan de scoutslokalen. 
Ze leggen een sfeervol parcours 
van 5,8 kilometer af. Onderweg 
serveren de verenigingen drank en
snacks en er zijn ook optredens zo-

35 uur open met deejaysets voor het goede doelMOL GEEL 


