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HERENTALS De Herentalse Hockey Club Artemis vierde maar liefst drie kampioenenploe-
gen. Met de U9 Girls, de U14 Girls en de U19 Girls-1 waren het deze keer drie meisjesploe-
gen die voor sportief succes zorgden. “We hebben een tiental ploegen in competitie”, zegt
voorzitter Els Van den Bossche. “Bij de twee jongste ploegjes wordt nog geen klassement
opgemaakt. Dus met drie kampioenenploegen op acht doen we het bijzonder goed. Een dik-
ke pluim voor alle coaches van onze technische staf.” (ho)

Hockeykampioenen bij de vleet
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VLIMMEREN Leden van de brandweer van Beerse en het gemeentebestuur nemen deel aan
een herdenking van de acht slachtoffers van de oorlogen in Vlimmeren (Beerse). Tientallen
inwoners en leden van het bevrijdingscomité, van brassband de Kempengalm en Spearhead
verzamelden aan de gedenkplaat aan de Sint-Quirinuskerk. Naast het neerleggen van bloe-
men weerklonken ook Te Velde en Last Post. Na afloop was iedereen welkom in zaal Vlimmer-
lee voor een kom soep. (bvdl)

Vlimmeren herdenkt oorlogsslachtoffers
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GEEL KWB St.-Dimpna Geel vierde met de leden het 75-jarige bestaan van de vereniging. Op
11 juni 1944 werd de Katholieke Werkliedenbond opgericht op de pastorij in aanwezigheid
van eerwaarde heer Van Elst, pastoor Borgers, Louis Nuyts, Fons Vanheuckelom, Alfons
Smets en Jan Van Eynde. Dat werd feestelijk herdacht in aanwezigheid van heel wat be-
stuursleden, leden en afgevaardigden van diverse verenigingen. 
(ho)

KWB blaast 75 kaarsjes uit

FOTO RR

BEERSE In zaal De Pegger in Vlimmeren (Beerse) zette het gemeentebestuur van Beerse al-
le huwelijksjubilarissen uit de tweede helft van 2019 in de bloemetjes. Alle koppels die 50 ,
60 of 65 jaar getrouwd zijn, werden uitgenodigd op een feestelijke receptie. Twintig echt-
paren zijn 50 jaar samen, zes koppels zijn 60 jaar getrouwd en één paar trad 65 jaar gele-
den in het huwelijksbootje. 
(bvdl)

Jubilarissen feesten in De Pegger
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KASTERLEE Een achtkoppig team van het gemeentepersoneel fietst in mei 2020 mee in de
1.000 kilometer voor Kom op tegen kanker. Om het startgeld van 5.500 euro bijeen te spa-
ren, kwamen 162 personeelsleden friet met stoofvlees, vidé of groentenburger eten. Deze
dames van gemeentelijke basisschool De Vlieger waren er ook graag bij. Coach Dirk Van Bal-
laer zal fietsers Betty Meeus, Bart Blockx, Erwin Loos, Tine Verreydt, Lien Mermans, Geert
Laenen, Danny Peeters en Jan Adriaensen begeleiden op de 1.000 kilometer. (pkk)

Gemeentepersoneel eet friet voor KOTK
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LILLE De 40-jarigen van Lille hebben het flink naar hun zin op hun reünie. De leeftijdsgeno-
ten met onder meer voormalig atleet Joeri Jansen verzamelden in zaal De Jeugdhaard in Lille
voor een feest. Na een etentje gingen ze allemaal uit de bol op de dansvloer, tot in de vroege
uurtjes. De 40-jarigen denken ook aan het goede doel. Ze schenken de overschot van hun
deelnameprijs voor het feest, 754 euro, aan de ALS-liga. 
(bvdl)

Lilse 40-jarigen feesten erop los
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