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“Wat denk je? Gaan we er sa-
men voor?” Meer zinnen waren 
er niet nodig om de dorpelingen 
van Gierle te motiveren om zich
weer van hun beste en warmste 
kant te laten zien. Vorig jaar 
werd Gierle zowaar een van de 
warmste dorpen van Vlaande-
ren door 70.000 euro in te za-
melen voor Ispahan en Kom op 
tegen Kanker tijdens MJ For 
Life. Het overlijden van de ge-
liefde dorpsgenoot Maarten 
Janssens aan huidkanker in 
mei 2018 liet niemand onbe-
roerd. Het jaar daarvoor bracht 
Louis for Life, met Louis Neefs 
als centrale figuur, al een aardig 
centje op voor de vzw Feestvar-
ken.

Moeders voor Moeders

Dit jaar staken initiatiefne-
mers Bo Peeters, Amber Raey-
maekers, Mieke Dereymaeker, 
Tessa Vervoort en Tis Daneels 
samen met de vzw Aecht Zalig 
de koppen bij elkaar om een 
nieuwe actie uit te werken. De 
vzw Moeders voor Moeders uit 
Borgerhout is de organisatie 
waar het ingezamelde geld dit 
keer naartoe gaat. Niet toevallig 
werd de nieuwe actie gelan-
ceerd in de periode van Moe-
derdag. 

“Moeders voor Moeders on-
dersteunt meer dan zevenhon-
derd gezinnen op maat. Dat ge-
beurt door kledingpakketten 
samen te stellen of door weke-

lijks voedselpakketten te schen-
ken en verzorgingsproducten, 
handdoeken en lakens aan te 
bieden”, zegt Mieke. 

“Maar dat kan ook door naar
hen te luisteren, een plaats aan 
te bieden waar ze hun baby een 
badje kunnen geven of een 
make-over te schenken voor 
speciale gelegenheden. Jammer 
genoeg kan niet elke mama haar
kind een comfortabele start bie-
den, maar Kempense gezinnen 
kunnen rekenen op de steun 
van Moeders voor Moeders. 
Naast een mooi bedrag hopen 
we ook heel wat materiaal in te 
zamelen. Het is zeker niet het 
uitgangspunt om het bedrag van
70.000 euro van vorig jaar te 
overtreffen, maar het zou wel 
heel mooi zijn.” 

Ook het onderzoek naar kan-
ker wordt niet vergeten. “De 
voorbije jaren is gebleken hoe 
hard kanker iedereen raakt. We 
willen de strijd met deze ziekte 
blijven aangaan. Daarom schen-
ken we ook nu 25 procent van 

de opbrengst aan Kom op tegen 
Kanker”, garandeert Mieke. 

De organisatoren roepen ie-
dereen in Gierle op om de ko-
mende week zelf een actie op 
touw te zetten. Op zaterdag 21 
december vindt een slotevene-
ment in het dorp met een 
Warmste Markt plaats. Intus-
sen zien de eerste acties al het 
levenslicht. 

Liedjes van Adamo

“Op 15 september en 24 okto-
ber zamelen de zevenjarige kin-
deren Alyssa, Lou, Nina en Ro-
salie in café Biljart allerlei 
schoolmaterialen in voor kin-
deren die dat nodig hebben”, 
schetst Mieke. “Op vrijdag 29 
november vindt in De Schuur 
het concert Adamo pour les Ma-
mans plaats. Dat is een optre-
den van een band met onder 
meer Jean Bosco Safari met 
liedjes van Adamo. En de op-
brengst van de jaarlijkse wan-
deling aan de kerststal in He-

meldonk eind december gaat 
naar Giel for Moeders.” 

Bal Populaire

Tijdens het Bal Populaire 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. Het bal zelf start 
op donderdag 22 augustus op 
het dorpsplein met Ciné Lille 
met de vertoning van de film 
Girl. De dag nadien is de Guy 
Swinnen Band de centrale gast. 
Op zaterdag 24 augustus staan 
Sandra Kim, Sandrine en cover-
band Mr. Bigshot op het podi-
um. Zaterdagnamiddag is er 
kinderanimatie met onder 
meer een klimmuur en deathri-
de en op zondagnamiddag 25 
augustus sluit de band The New
Fools de vierdaagse af. Er is ook 
nog Expo Giel met allerlei oude 
foto’s en objecten uit Gierle. 

Resem activiteiten op til voor Moeders voor Moeders en Kom op tegen Kanker

Giel for Moeders moet van Gierle weer 
warmste dorp van Vlaanderen maken
De inwoners van Gierle 
(Lille) doen dit jaar weer 
een poging om het warmste 
dorp van Vlaanderen te 
worden. Ze lanceren met 
Giel for Moeders een actie 
ten voordele van de vzw 
Moeders voor Moeders, met 
een groot slotevenement als 
apotheose op 21 december. 

GIERLE 

W De inwoners van Gierle lanceren met Giel for Moeders een nieuwe actie in het kader van ‘De Warmste Week’. 
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verspreiden de Lilse Krawaten
for Life via hun Facebookpagi-
na.  (pkk)

december volgen nog een quiz,
karaoke, een sfeerwandeling
en marathonfietsen. Meer info

Kerkplein in Lille. Op het pro-
gramma staan optredens en
motorritten. In november en

W Een van de vrienden uit deze groep werd al met de spierziekte ALS geconfronteerd. 
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ter Van Glabbeek van Stami-
nee De Crawaett op het Kerk-
plein. “Nog andere verenigin-
gen zijn welkom. De respons
komt stilaan maar zeker op
gang.” 

De keuze voor de ALS-liga
(amyotrofische laterale sclero-
se) werd met overtuiging ge-
maakt. Een van de vrienden uit
deze grote groep werd namelijk
al met de spierziekte gecon-
fronteerd.

Jakkejaanland

De jeugdclub presenteert op
zondagnamiddag 25 augustus
de zevende editie van Jakke-
jaanland (met een knipoog naar
Bobbejaanland, nvdr.) op het

De Lilse verenigingen hopen
in december op het Music for
Life-podium in gaststad Kort-
rijk een vette cheque te over-
handigen. “Het jeugdhuis, de
scouts, de Chiro, Vliegend
Wiel, de vrienden van De Cra-
waett en de fanfare komen met
een gezamenlijke actie voor
heel Lille naar buiten”, zegt Pe-

Lilse Krawaten for Life 
steunen ALS-liga
Verenigingen in Lille slaan 
voor Music for Life de han-
den 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.

LILLE 

De politie kon vrijdagoch-
tend acht illegalen uit een
trein in het station van He-
rentals halen. 

Het ging om zes volwasse-
nen en twee kinderen uit
Irak. Zij konden op de trein
geen vervoersbewijs tonen
waarop de politie op de hoog-
te werd gebracht. In het stati-
on stond de agenten hen op te
wachten. 

Ze werden meegenomen
naar het politiekantoor en
verklaarden dat ze onderweg
waren van Turnhout naar De
Panne om zo in Groot-Brit-
tannië te geraken. De dienst
Vreemdelingenzaken moest
vrijdag nog beslissen wat er
met hen moet gebeuren.  (bvdl)

HERENTALS 

Acht illegalen 
uit trein gehaald

Een auto en een bromfiets
botsten vrijdag om 10.26 uur
op de Steenweg op Gierle in
Turnhout op elkaar. Brom-
fietsster G.S. (24) uit Turn-
hout raakte lichtgewond.
(bvdl)

TURNHOUT 

Lichtgewonde na botsing 
tussen auto en bromfiets

De politie kreeg vrijdag om
10 uur een melding van een
inbraak in een chalet in de
Asbeekstraat in Balen. De da-
ders waren eerder het ge-
bouw binnengedrongen en
richtten vooral wat schade
aan.  (bvdl)

BALEN 

Inbrekers richten 
schade aan in chalet

In de Tijl- en Nelestraat in
Turnhout hebben onbeken-
den vrijdag een inbraak ge-
pleegd in een geparkeerde
auto. 

De dieven sloegen een raam
in en gingen vervolgens aan
de haal met de airbags, de
middenconsole en het stuur
van de auto. (bvdl)

TURNHOUT 

Airbags en stuur gestolen 
uit geparkeerde auto


