
GLABBEEK
Simon Vandermeulen
nieuwe
partijsecretaris
Dorpspartij
Het bestuur van de Dorpspartij
duidde gemeenteraadslid en voor-
zitter van de Dorpspartij-jongeren
Simon Vandermeulen aan als nieu-
we partijsecretaris.  Simon Vander-
meulen is een van de jonge beloften
die er al sinds de start van de Dorps-
partij bij was en bij de vorige ge-
meenteraadsverkiezingen in 2012
onmiddellijk rechtstreeks verkozen
werd als jongste gemeenteraadslid
ooit in Glabbeek. Hij is bovendien
de verkeersexpert van de Dorps-
partij en lid van de gemeentelijke
verkeersraad waar hij zich al jaren
succesvol inzet voor meer ver-
keersveiligheid in het dorp. Daar-
naast is hij voorzitter van de ge-
meenteraadscommissie algemeen
beleid en plaatsvervangend voor-
zitter van de gemeenteraad. (VDT)

DIEST
Fietsers botsen
Op de Basilieklaan te Diest kwam
het donderdag tot een aanrijding
tussen twee fietsers. Een fiets, be-
stuurd door een 67-jarige vrouw uit
Rotselaar, volgde de rijbaan in de
richting Scherpenheuvel. De twee-
de fiets, bestuurd door een 20-jari-
ge man uit Scherpenheuvel-Zi-
chem, kwam tussen twee gepar-
keerde auto’s uit toen de tegenpar-
tij passeerde. De 67- jarige vrouw
werd gekwetst. (KBG)

DIEST
Werkmateriaaluittuinhuis
gestolen
Een bewoner van een huis in de Fa-
brieksstraat in Diest stelde donder-
dagochtend rond 9 uur vast dat er
in de voorbije nacht ingebroken
was in zijn tuinhuis. De daders bra-
ken het slot van de deur open en
stalen er onder andere een hoge-
drukreiniger en een cirkelzaag. 

(KBG)

AARSCHOT
InbraakopKortakker
Bewoners van een huis op Kortak-
ker stelde bij hun thuiskomst zater-
dagnamiddag rond 16.10 uur vast
dat dieven ingebroken hadden.
Ook in een woning aan de Diestse-
steenweg en in de Theo De Becker-
straat probeerden inbrekers toe te
slaan, maar raakten ze de wonin-
gen niet binnen. (KBG)

DIEST
Bestuurderonder invloed
vandrugs
Een 50-jarige uit Diest werd don-
derdag rond middernacht uit het
verkeer gehaald op Schoonaerde in
Diest. Hij was onder invloed van
drugs. Zijn rijbewijs werd ingehou-
den voor 15 dagen. (KBG)
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Heel Tielt-Winge was het afgelopen weekend in de weer om een
succes te maken van de benefiet voor Joeri Vanderwaeren (29). Joeri
vecht tegen een zeldzame tumor op zijn hersenvlies. Enkel een pe-
perdure immuuntherapie kan hem nog redden en dus sloegen
vrienden en familie van Joeri de handen in mekaar om op zeer korte
tijd een mooie benefiet op te zetten. Joeri heeft al een sessie bij Van
Gool in Keulen achter de rug. Als die aanslaat, volgt een tweede be-
handeling van 50.000 euro. «Dat is bijzonder veel geld, maar we ho-
pen met deze benefiet toch voldoende centjes te hebben ingeza-
meld», zegt Jana Allard (28), een vriendin van Joeri. Samen met
vrienden en familie werd op vier weken tijd een benefietweekend
op poten gezet. «Het is ongelofelijk om te zien hoe Tielt-Winge mee-
leeft met Joeri», zegt Jana. «Zowat elke beenhouwer, bakker, kran-
tenwinkel en alle andere zelfstandigen heeft zijn steentje bijgedra-
gen.» Er daagde veel volk op voor de rommelmarkt, wandelzoek-
tocht en eetfestijn met tombola, maar het meeste volk kwam voor
de optredens en fuif in De Maere. De artiesten Paul Michiels, K.I.A.,
Robert Abigail en Mark with a K zetten zich belangeloos in en re-
kenden zelfs de onkosten niet aan. Heel wat familie van Joeri kwam
tijdens de benefiet een handje helpen. Zij zijn net als Joeri erg over-
rompeld door het hele gebeuren. «Joeri kon niet altijd aanwezig zijn,
omdat hij zich nog zwak voelt, maar de momenten dat hij er was,
genoot hij met volle teugen», besluit een tevreden Jana. Hoe groot
de opbrengst was van de benefiet, is nog niet duidelijk. (VDT)

TIELT-WINGE

Het organiserend team blikt tevreden terug op de benefiet. 
Foto Vanessa Dekeyzer

Hele gemeente in de bres voor man met zeldzame tumor

PIM SMIT MAAKT KUNST VOOR ALS LIGA MET RODE DUIVEL

ZOUTLEEUW

Het spel vond plaats in het atelier van de kunstenaar. Daar 
vlogen de verfspatten in het rond. Gelukkig droeg de keeper 

een skibril om zijn ogen te beschermen. Foto Bollen

Mignolet is keeper voor het goede doel

Kunstenaar Pim Smit uit Wommersom
en Rode Duivel Simon Mignolet maakten
het afgelopen weekend een aantal
kunstwerken ten voordele van de ALS
Liga. Dit gebeurde niet op de klassieke
manier, maar via ‘kunstkeepen’. De zo
gecreëerde doeken zullen geveild wor-
den op de grote benefiet, die Mignolet op
10 juni inricht in het voetbalstadion van
Sint-Truiden. • VANESSA DEKEYZER •

Hij begon er een beetje aarze-
lend aan, want hij wist niet wat
te verwachten, maar doelman
Simon Mignolet kwam al snel
goed in actie en pakte de ene in
verf gedropte bal na de andere,
die hem werden toegespeeld
door kunstenaar Pim. 
Kleine ballen, grote ballen,
voetballen, of volleyballen vlo-
gen langs zijn oren in het ate-
lier van Pim langs de Sint-Trui-
densesteenweg in Zoutleeuw.
Eerst werd er buiten op het
koertje een doek gemaakt. Si-
mon kreeg de eer om eerst en-
kele spetters op het doek te
gooien. Zo start Pim immers al-

tijd zijn werken.
Voor de veiligheid overhandig-
de Pim aan Simon een skibril
en dat was absoluut niet over-
bodig, want de verfspatten vlo-
gen massaal richting Mignolet,
die er na een tijdje zelf als een
kunstwerk uitzag. 
«Dat vind ik niet erg», reageer-
de hij. «Vroeger maakte ik me-
zelf ook altijd graag vuil. Maar
hopelijk heeft Pim hier wel een
goede douche staan», voegde
hij er meteen lachend aan toe.
De hete temperaturen zorgden
ervoor dat het zweet van het
gezicht van de kunstenaar af-
parelde. Maar geen inspanning

grootse benefietdag op voor de
ALS Liga, waarvan hij ambassa-
deur is. Onder de noemer ALS
Simon Voetbalt nodigt hij een
honderdtal spelertjes uit op
Stayen voor een training. ‘s
Avonds is er de gala-avond ALS
Simon Dineert met tal van
kooktalent. De nonkel van Si-
mon, Erwin Coppejans (40)
lijdt al tien jaar aan ALS. ALS is
een progressieve en dodelijke
ziekte. Doordat de motorische
zenuwcellen wegvallen, treedt
verlamming in. «Dit was de

aanleiding om eens een groot
evenement op poten te zetten
voor de ALS Liga, die schitte-
rend werk levert», vertelt Si-
mon. Als symbolisch moment
werd Mignolet door Pim inge-
tapet om aan te tonen dat men-
sen met ALS zich gevangen
voelen in hun eigen lichaam.
«Ik hoop dat de werken een
mooi bedrag kunnen opleve-
ren», zegt Simon. «Ik vind het
resultaat alvast heel mooi.» Alle
info over de benefiet vind je op
www.als.be/alssimon.

Simon Mignolet zat zelf onder de vlekken na afloop van het
partijtje ‘kunstkeepen’ met Pim Smit. «Hopelijk heeft Pim

hier een goede douche staan», lachte hij.

Dit is het eindresultaat, dat zal geveild worden ten voordele van de ALS Liga.  Foto Bollen

Mijn nonkel lijdt zelf al tien jaar aan ALS. Dat
is de aanleiding om eens een groot
evenement op poten te zetten voor 
de ALS Liga, die schitterend werk levert

KUNSTENAAR PIM SMIT

is Pim te veel om kunst te ma-
ken voor het goede doel. Eerder
wist Pim onder meer Thibaut
Courtois, Kim Clijsters, Eddy
Merckx, Tia Hellebaut, Delfine
Persoon en Ben Crabbé te strik-
ken om op een originele manier
kunst te maken. Zo zamelde hij
al meer dan 200.000 euro in
voor goede doelen. Dit keer
worden de werken geveild ten
voordele van de ALS Liga.

«Schitterend werk»
Mignolet zet op 10 juni een


