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HERENTALS 
De politie kon vrijdagochtend acht

personen zonder verblijfsvergun
ning uit een trein in het station van
Herentals halen. Het ging om zes
volwassenen en twee kinderen uit
Irak. Zij konden op de trein geen ver
voersbewijs tonen waarop de politie

op de hoogte werd gebracht. In het
station stond de politie hen op te
wachten. Ze zijn meegenomen naar
het politiekantoor en verklaarden
dat ze onderweg waren van Turn
hout naar De Panne om zo in Groot
Brittannië te geraken. De dienst
Vreemdelingenzaken moest vrijdag

nog beslissen wat er met hen moet
gebeuren. 

TURNHOUT 
Een auto en een bromfiets botsten

vrijdag om 10.26u op de Steenweg
op Gierle in Turnhout op elkaar.
Bromfietsster G.S. (24) uit Turnhout

raakte lichtgewond.  
In de Tijl en Nelestraat in Turnhout

hebben onbekenden vrijdag een in
braak gepleegd in een geparkeerde
auto. De dieven sloegen een raam in
en gingen vervolgens aan de haal
met de airbags, middenconsole en
het stuur van de auto.

BALEN 
De politie kreeg vrijdag om 10u

een melding van een inbraak in een
chalet in de Asbeekstraat in Balen.
De daders waren eerder het gebouw
binnengedrongen en richtten vooral
wat schade aan.
(bvdl)
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Pas 38,  Geel (vlakbij centrumparking)
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woe - vrij 13.30 - 18 u 
zat 09.30 - 16.30 u
zon - maa gesloten

pop-up
outlet
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opening 17 / 08

GEEL  
Jeugdverblijven 
krijgen extra 
Vlaamse steun 

De jeugdverblijven Malpertuus
en De Kievit in de omgeving van
Geel-Bel hebben extra subsidies
gekregen van Vlaams minister
voor Toerisme Ben Weyts (N-VA).
Het gaat om een bedrag van bijna
40.000 euro dat moet dienen om
de accommodatie moderner,
brandveiliger en kindvriendelij-
ker te maken. Op die manier kun-
nen jongeren in alle comfort en
veiligheid van hun vakantie ge-
nieten. Veel jeugdverblijven heb-
ben aanpassingen nodig om te
kunnen inspelen op de noden en
verwachtingen van hun gasten.
Minister Weyts: “Het gaat om in-
vesteringen die vaak niet onmid-
dellijk renderen. Daarom geef ik
via Toerisme Vlaanderen gerichte
financiële steun.” (ho)

‘Ge zé van Turnhout as ge…’
zaagt en klaagt, zouden sommi-
gen durven aanvullen. Voor de
beheerders van de gelijknamige
Facebookpagina liep het echter
even de spuigaten uit. Die ging
zelfs een paar dagen offline. “De
sfeer was de laatste tijd niet opti-
maal en dat zorgde voor veel
spanning”, aldus beheerder Bart
Verdonck. “Klagen op een deftige
manier is geen probleem maar de
laatste weken was het echt dwei-
len met de kraan open.” Vijfhon-
derd leden werden uit de groep
gezet, de regels werden ver-
strengd. “De pagina heeft ook al
veel mooie dingen gedaan en dat
is groter dan de stemmingmakerij
van sommigen.” (woad)

‘Ge zé van 
Turnhout’ is 
terug
Er wordt al eens gemopperd op de 
sociale media over Turnhout. De 
meer dan achtduizend volgers van 
‘Ge zé van Turnhout as ge...’ 
moesten het even zonder hun fo-
rum stellen nadat de sfeer onder 
het vriespunt was gezakt.

TURNHOUT 

Facebookpagina 
even offline 

niet vergeten. “De voorbije jaren is 
gebleken hoe hard kanker iedereen
raakt. We willen de strijd met deze 
ziekte blijven aangaan. Daarom 
schenken we ook dit jaar 25% van 
de opbrengst  aan Kom op tegen 
Kanker”, garandeert Mieke Derey-
maeker. 

De organisatoren roepen ieder-
een in Gierle op om de komende 
week zelf een actie op te zetten. Op
zaterdag 21 december vindt een 
slotevenement in het dorp met een 
Warmste Markt plaats. Intussen 
zien de eerste acties al het levens-
licht. “Op 15 september en 24 ok-

tober zamelen de zevenjarige kin-
deren Alyssa, Lou, Nina en Rosalie 
in café Biljart allerlei schoolmateri-

alen in. Zij willen onder meer boe-
kentassen, turnzakken, pennen-
zakken en brooddozen inzamelen 
voor kinderen die dat nodig heb-
ben”, schetst Mieke Dereymaeker. 
“Op vrijdag 29 november vindt in 
De Schuur het concert Adamo pour
les Mamans plaats. Dat is een op-
treden van een band met onder 
meer Jean Bosco Safari met liedjes 
van Adamo. En de opbrengst van 
de jaarlijkse wandeling aan de 
kerststal in Hemeldonk eind de-
cember gaat naar Giel for Moe-
ders.” 

Tijdens het dorpsfeest Bal Popu-

laire op zaterdag 24 augustus en 
zondag 25 augustus kan iedereen 
op het dorpsplein een mooie foto 
met een mama of moederfiguur la-
ten nemen. Voor een bedrag van 5 
euro krijgt u deze foto digitaal 
doorgestuurd. De fotografen doen 
dat volledig gratis, waardoor de 
opbrengst integraal naar Giel for 
Moeders gaat. 

Bal Populaire zelf start op don-
derdag 22 augustus op het dorps-
plein met Ciné Lille met de verto-
ning van de film Girl. De dag na-
dien is de Guy Swinnen Band de 
centrale gast. Op zaterdag 24 au-
gustus staat Sandra Kim samen 
met ambianceband XL Band, zan-
geres Sandrine en Mr. Bigshot, een
coverband uit Gierle, op het podi-
um. Zaterdagnamiddag is er kin-
deranimatie met onder meer een 
klimmuur en deathride en op zon-
dagnamiddag 25 augustus sluit de 
band The New Fools de vierdaagse 
af. Er is ook nog Expo Giel met al-
lerlei oude foto’s en objecten uit 
Gierle. 

i gielforlife@gmail.com

dagnamiddag 25 augustus de ze-
vende editie van Jakkejaanland
(met een knipoog naar Bobbe-
jaanland) op het Kerkplein in Lil-
le. Op het programma staan op-
tredens en motorritten. 

In november en december volgen
nog een quiz, karaoke, een sfeer-
wandeling en marathonfietsen.
Meer info verspreiden de Lilse
Krawaten for Life via hun
facebookpagina. (pkk)

Verenigingen in Lille slaan voor 
Music for Life de handen in elkaar 
en organiseren verscheidene 
activiteiten om de ALS-liga te 
steunen. Jeugdhuis JOC Frontaal 
pakt op zondag 25 augustus op 
het Kerkplein in Lille uit met de 
eerste actie.

Eerste actie op zondag 25 augustus

Lilse Krawaten for Life 
steunen ALS-liga

LILLE 

De keuze voor de ALS-liga werd met overtuiging gemaakt. Een van de 
organisatoren werd met de spierziekte geconfronteerd. FOTO PAUL KEYENBERG

Mieke Dereymaeker
Initiatiefneemster

‘‘Naast een mooi 
bedrag hopen we 
ook heel wat 
materiaal in te 
zamelen voor 
de organisatie.’’

BART VAN DEN LANGENBERGH

De inwoners van Gierle lanceren 
met Giel for Moeders een 
nieuwe actie in het kader van de 
Warmste Week. FOTO'S BART VAN DEN 

LANGENBERGH

voor heel Lille naar buiten”, zegt
Peter Van Glabbeek van Staminee
De Crawaett op het Kerkplein.
“Andere verenigingen zijn ook
nog welkom. De respons komt
stilaan maar zeker op gang.”

Met overtuiging
De keuze voor de ALS-liga (Amy-

otrofische Laterale Sclerose-liga)
werd met overtuiging gemaakt.
Een van de vrienden uit deze gro-
te vriendengroep werd namelijk
al met de spierziekte geconfron-
teerd.

De jeugdclub presenteert op zon-

De Lilse verenigingen hopen in
december op het Music for Life-
podium in gaststad Kortrijk een
vette cheque te overhandigen. 

“Het jeugdhuis, de scouts, de
chiro, Vliegend Wiel, de vrienden
van De Crawaett en de fanfare ko-
men met één gezamenlijke actie


