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Kempen 

Het aftellen naar de
Warmste Week van

Music for Life kan nu
echt beginnen. Nog

drie dagen en het
doneren van

honderdduizenden
euro’s aan meer dan

duizend goede doelen
over heel Vlaanderen

barst los. Ook dit
weekend zijn er op tal

van plaatsen in de
Kempen acties. Het

verkopen van hapjes
en drankjes komt

vaak terug. Maar er
worden ook

optredens verzorgd en
muziek gemaakt. Op
deze pagina’s stellen
we een aantal acties
voor. Volgende week

worden de lokale
organisatoren

verwacht op het
provinciaal domein

Puyenbroeck in
Wachtebeke om de
opbrengst van hun
initiatief bekend te

maken.  

“Publiek van Festival Special brengt je meteen in juiste vibe”

b In het licht van de Warmste
Week van Music for Life zakt
Charissa Parassiadis, beter be-
kend als de Antwerpse hiphopster
Slongs Dievanongs, op donder-
dag 21 december voor een con-
cert naar de Geelse zaal De Waai
af. Dat is voor haar allerminst on-
bekend terrein, want ze is er na-
genoeg ieder jaar de hoofdact op
het Festival Special. Dat is een
muziek-, sfeer- en belevingsfesti-
val voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Het ontstond in
2011 in de schoot van het MPI
Oosterlo en is intussen uitge-
groeid tot een ware hoogdag voor
‘de specials’, zoals Slongs hen
steevast liefdevol noemt. 

Slongs Dievanongs bouwde zo
de voorbije jaren een goede band
op met Festival Special-organisa-
tor Theo Verdonck. Hij baat

intussen het cultuurcafé De Werft
uit, waarin ook medewerkers met
een beperking aan de slag zijn.
“Theo en ik kijken gewoon in de-
zelfde richting, al ben ik wel een
beetje jaloers op zijn onuitputte-
lijke bron aan energie”, lacht Cha-
rissa Parassiadis. “Tijdens het
laatste Festival Special in juni
stonden er enkele mensen van De
Werft te koken voor een goed
doel. Ik vond dat we daar iets
rond moesten doen voor Music
for Life. Zo kiemde het idee voor
dit concert.” 

De populaire artieste geeft graag
toe dat ze haar hart een beetje
verloren is aan de barmhartige
stede en het Festival Special. “Het
festival is gewoon een van de fijn-
ste dingen die een artiest in zijn
carrière kan meemaken. Eender
wie daar al gespeeld heeft, kan
dat beamen. Festival Special is
emmertjes liefde ontvangen. De
‘specials’ zijn speciaal, in de zin
dat zij geen oordeel vellen, ze niet
bezig zijn met hun ego of met hoe
ze eruitzien. Voor hen is plezier
maken het belangrijkst, zelfs al
mag het dan 11u ’s ochtends
zijn.” 

De Vlaamse hiphopster
Slongs Dievanongs
strijkt op 21 december
met enkele Vlaamse

reggaevrienden neer in zaal 
De Waai in Geel, de stad 
waaraan ze dankzij ‘de 
specials’ haar hart verloor.

Slongs Dievanongs is zo verzot op Geels evenement dat ze er blijft terugkeren, dit keer voor Music For Life

Slongs Dievanongs (midden) en het publiek van Festival Special gaan samen ongedwongen uit de bol. FOTO RR

b Als er voldoende wind is, zijn de 
wieken van de molen in het centrum
van Gierle aan het draaien vanaf za-
terdag om 12u, tot zondag om 12u. 
De molenaars van de enkele jaren 
geleden volledig gerestaureerde 
windmolen zijn aanwezig om alles 
in goede banen te leiden. “Overdag 
kunnen we het weer volgen en de 
lucht in de gaten houden, maar ’s 
nachts is dat net iets moeilijker.
Maar daar hebben we tegenwoor-
dig moderne hulpmiddelen voor.
Zo kunnen we eventuele wind-
wijzigingen nu op de voet volgen”,
weet molenaar Gust Smits uit

Gierle. 
Iedereen kan dit weekend de actie

komen steunen met een bezoek aan 
de molen. Op zaterdag zijn van 16u 
tot 19u de alom bekende smoute-

bollen van de Lilse slagmolen ver-
krijgbaar. Doorlopend is ‘het molen-
koekje’ te verkrijgen en kan je ook 
proeven van ‘het molenwiekje’.” 

Bezoekers kunnen ook een prijs
winnen als ze het juiste aantal 
molenomwentelingen in die 24 uur 
raden. De molenaars gaan daarvoor 
geen streepjes zetten. “Bovenaan in 
de molen is er een telwerk dat het 
aantal omwentelingen registreert. 

Bij het begin en aan het einde van de
actie komt de partner van de notaris
de stand van het telwerk registreren.
Zo weten we exact hoeveel omwen-
telingen de molen heeft gemaakt”, 
legt Gust Smits uit. Zondag om 12u 
sluit de actie af met het hangen van 
een kerstster, een aloude traditie. 

De actie vindt plaats in combinatie
met De Crawaett for Life, van stami-
nee De Crawaett in Lille. Daar pro-

Opbrengst gaat naar Gewoon Doen!

Windmolen In Stormen Sterk en 
marathonfiets draaien 24 uur 

De molenaars van de 
windmolen In Stormen Sterk in 
Gierle (Lille) staan dit weekend 
paraat om de molen 24 uur lang 
draaiende te houden voor een 
goed doel. Tegelijkertijd staat 
er in staminee De Crawaett in 
Lille een marathonfiets.

Lille 

Molenaars Theo Ghoos, Jef De Walsche, Gust Smits en Marc Peeters zijn klaar om de molen 24 uur 
lang te laten draaien. FOTO BVDL

beren stamgasten een fiets 24 uur 
lang draaiende te houden. Die fiets 
wekt elektriciteit op waardoor een 
lamp van Music for Life gaat bran-
den en ook allerlei verrassingen 
aanstuurt. De opbrengst van beide 
evenementen is bestemd voor Ge-
woon Doen!, de eetzaak in de Leo-
poldstraat in Turnhout, waar ook 
mensen met een handicap werken. 
(bvdl)
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“Publiek van Festival Special brengt je meteen in juiste vibe”

Sidekick
Haar eerste doortocht op de on-

gewone muzikale happening was
nog als grotendeels onbekende
sidekick van rapper Halve Neuro.
“Met Halve Neuro heb ik twee
keer gespeeld op Festival Special,
met Slongs intussen al vier keer.
Ik vier binnenkort mijn tienjarig
jubileum op Festival Special. De
ongedwongenheid van het
publiek helpt je als artiest ook om
meteen in de vibe te komen.” 

Slongs Dievanongs staat donder-
dag niet in haar uppie op het po-
dium. Ze neemt enkele kleurrijke
vrienden mee. “Slongs brengt
half hiphop, half reggae. De
Rupelsoldaten en Johnny den
Artiest brengen echt Vlaamse
reggae, maar dan uit de Rupel-
streek en uit Mortsel en omstre-
ken. Wij zitten met z’n allen op

dezelfde liefdesvibratie. Reggae
staat voor ‘unity, peace and ha-
ving some fun’ (eenheid, vrede en
plezier maken, red.) en die gasten
staan daar volledig garant voor.
En de link tussen reggae en Geel
is ook duidelijk. Het festival Reg-
gae Geel is een plek waar we el-
kaar ook ieder jaar weer treffen.” 

De opbrengst van het concert
gaat naar drie goede doelen met
Geelse wortels. Warme Gloed
steunt projecten in Gambia en
plant voor 2018 de renovatie van
een schooltje en een goalbal-
project voor blinden. Ghetto
Classics geeft kinderen uit de get-
to’s van Nairobi (Kenia) muzikaal
zuurstof om even te ontsnappen
aan de dagelijkse ellende. De
G-sportwerking van Avalympics
vzw ontvangt steun voor haar
G-wielerwerking. Kaarten kosten
10 euro in voorverkoop en 15 eu-
ro aan de kassa. Wie wenst, kan
voorafgaand aan het concert, dat
start om 20u, genieten van een
Jamaicaans buffet in cultuurcafé
De Werft. Voor het maal is reser-
veren verplicht. 

 info@cafédewerft.be

Slongs Dievanongs is zo verzot op Geels evenement dat ze er blijft terugkeren, dit keer voor Music For Life

HANS OTTEN

SLONGS DIEVANONGS
Hiphopartieste

“Spelen op Festival 
Special staat gelijk aan 
emmertjes liefde 
krijgen.”

Slongs Dievanongs (midden) en het publiek van Festival Special gaan samen ongedwongen uit de bol. FOTO RR

OOK DIT WEEKEND KUN JE VAN ACTIE NAAR ACTIE RIJDEN
ARENDONK
Zaterdag 16 december: feestje in het 
Postelboershof, Wampenberg in Aren
donk, georganiseerd door de Vrien
den. Je kan er dansen en plezier ma
ken. Bovendien staat er ook een friet
kraam. Steunkaarten aan 5 euro, ten 
voordele van Think Pink Arendonk.

GEEL
Zondag 17 december van 12 tot 23u: 
op de kerstmarkt in Geel worden hon
denkoekjes gebakken en verkocht met 
ingrediënten die toegelaten zijn voor 
je viervoeter. Ten voordele van ’t Geels 
Hart voor Dieren. Nog op de kerst
markt in Geel kan je de Fanfare van 
Honger en Dorst, dat zijn leden van 
het mannenkoor Conamus, tegen het 
lijf lopen. Zij zingen ten voordele van 
de vzw Avalympics. Ook de bewoners 
van Huis De Post staan op de markt en 
zamelen in voor ’t pASSt.

Zaterdag 16 december van 19.30 tot 
0.00u: Bel for Life, georganiseerd door 
Belse verenigingen op het Kerkplein 
van GeelBel. Gezelligheid rond de 
kerststal met een hapje en een drank
je. Ten voordele van AlArm Geel.

Vrijdag 15 december om 19u en zon
dag 17 december om 11u brengen de 
leerlingen uit de zangklassen van de 
Geelse academie voor Muziek, Woord 
en Dans ‘Winterreise’ van Schubert. 
Ten voordele van Mensen in Nood 
Geel. 
GROBBENDONK
Zaterdag 16 december om 20.15u en 
zondag 17 december om 15u: vertel

ling van obscene fabels van Dario Fo 
in het parochiecentrum van Grobben
donk. Verhalen die mensen aan het la
chen brengen. Ten voordele van To 
Walk Again. 

HERENTALS
Donderdag 21 december van 17 tot 
21u: kerstmarktje met chocolademelk 
en poffertjes op de binnenplaats van 
de  kOshcampus Collegestraat. Ten 
voordele van inloopcentrum De Dor
pel.

Van dinsdag 19 tot donderdag 21 
december verkoopt CLW De Vesten 
snoep en wafels vanuit een zelfge
maakte foodtruck. Door cursisten die 
soms te laat komen op de school in de 
Menenstraat. Ten voordele van The 
Big C. 

Van 15 december tot 24 december 
opent vzw Twerk de popupwinkel 
Chocolade4Lifeshop op de hoek 
ZandstraatCollegestraat. Er zullen Li
mited editions van kerst en nieuw
jaarschocolade te verkrijgen zijn. Ten 
voordele van de renovatie van de ate
liers.

Woensdag 20 december van 19.50 
tot 22u: Yogasessies for Life in de 
Spiegelzaal van kOsh, Lierseweg 37 in 
Herentals. Vrijwillige bijdrage door de 
deelnemers. Ten voordele van To Walk 
Again. 

HERENTHOUT
In dagbladhandels Aktueel en ’t Krant
je kan je nog tot 24 december een 

Clamotte Christmas Box kopen. Die 
bevat een festivalcombiticket en een 
gadget. Per verkochte box gaat er vijf 
euro naar De Tuut van Tegenwoordig.

HOOGSTRATEN
Zaterdag 16 december van 10 tot 
17u: op de kerstshopping in Hoogstra
ten worden koekjes en sjaals verkocht 
die gemaakt zijn in de gevangenis van 
Hoogstraten. Terug te vinden in een 
kraampje op de Vrijheid, ter hoogte 
van huisnummer 168. Ten voordele 
van To Walk Again.

LICHTAART
Zondag 17 december in café Heksen
berg, SintRochusstraat in Lichtaart 
(Kasterlee): gezellige kerstsfeer met 
eet en drankkraampjes, kinderanima
tie en Minigolf for Life. Ten voordele 
van Ispahan, palliatieve zorgen Kem
pen.

MEERHOUT
Zondag 17 december van 14 tot 19u 
op de Markt in Meerhout: kinderen 
van het zesde leerjaar zamelen centen 
in en krijten de namen van de gulle 
gevers op straat. Ook zal er snoep te 
koop zijn. Dat alles ten voordele van 
MakeAWish Belgium. 

MOL
Zondag 17 december van 15 tot 20u 
verkoopt de KWB van MolRauw lek
kere frieten op het Winterfeest in Hof 
van ’t Rauw in Mol. Deze Frieten for 
Live is ten voordele van Ispahan, palli
atieve zorgen Kempen.

Zondag 17 december van 9.30 tot 
18u: koffiebar Zebra in de SintPieter
straat wordt door de oudleiding van 
de Gidsen Molcentrum omgevormd 
tot winterbar. De opbrengst gaat naar 
Stichting Virunga België. 

OLEN
Schoonheidsinstituut Fiore, Oevelse
weg schenkt nog tot 22 december per 
behandeling één euro aan het goede 
doel. Er worden ook drankjes aange
boden. Vrije gift is mogelijk. Dat ten 
voordele van Kom op tegen Kanker. 

OUDTURNHOUT
Zaterdag 16 december van 15 tot 
22u op het dorpsplein in OudTurn
hout: socioculturele kerstmarkt. Er is 
een standje met handgemaakte Zuid
Afrikaanse spullen ten voordele van 
Samen, projecten voor kinderen in 
ZuidAfrika. 

TURNHOUT
Zaterdag 16 december vanaf 12.30u: 
Schorvoort for Life, met onder meer 
het vijfde Turnhouts Winter Kubb 
Kampioenschap, plaatjes kiezen aan 
PC Schorvoort, Schorvoortberg. Acties 
ten voordele van Muylenberg.

Zondag 17 december van 15 tot 18u 
in het Theater Stap, Brugstraat: bene
fietconcert van de Belgisch Nederland
se band Steve Bailey XL. Motherland. 
Ten voordele van Vluchtelingwerk 
Vlaanderen en in het bijzonder het 
CAW vluchtelingenteam rond 
Turnhout.

VORSELAAR
Zondag 17 december van 12 tot 18u 
kan je voor en na de wedstrijd van OG 
Vorselaar frieten met volauvent of 
curryworst gaan eten in de loge van 
OG Vorselaar, Riemenstraat. Vrije gift. 
Ten voordele van De Dorpel.

Zaterdag 16 december om 10.30 en 
14.30u in de Schranshoeve: theater
voorstelling voor kinderen door Thea
ter Bank Vooruit, een nieuw collectief. 
www.theaterbankvooruit.be Ten voor
dele van het kinderarmoedefonds. 

VOSSELAAR
Op maandag 18 en dinsdag 19 de
cember worden na schooltijd koekjes 
verkocht aan de poort van basisschool 
Heilig Graf Vosselaar aan Bergakker. 
Gebakken door kinderen en 
(groot)ouders. Ten voordele van de 
kinderboerderij De Brem.   

WESTERLO
Zondag 17 december van 12 tot 18u: 
zes uur lange zangmarathon van de 
song ‘Walst me plat’ uit de nieuwe cd 
van OXOt atelier, Hollandse dreef. 120 
zangers en zangeressen geven er het 
beste van zichzelf. Ten voordele van 
OXOt.

Zondag 17 december van 14 tot 18u: 
op de Grote Markt in Westerlo kan je 
naar de Mil Broeckx kerstmarkt. Je kan 
er winterpatatjes met spekjes eten en 
herinneringen ophalen aan Mil. Ten 
voordele van de ALS Liga. (mph)
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OOK DIT WEEKEND KUN JE VAN ACTIE NAAR ACTIE RIJDEN
ARENDONK
Zaterdag 16 december: feestje in het 
Postelboershof, Wampenberg in Aren
donk, georganiseerd door de Vrien
den. Je kan er dansen en plezier ma
ken. Bovendien staat er ook een friet
kraam. Steunkaarten aan 5 euro, ten 
voordele van Think Pink Arendonk.

GEEL
Zondag 17 december van 12 tot 23u: 
op de kerstmarkt in Geel worden hon
denkoekjes gebakken en verkocht met 
ingrediënten die toegelaten zijn voor 
je viervoeter. Ten voordele van ’t Geels 
Hart voor Dieren. Nog op de kerst
markt in Geel kan je de Fanfare van 
Honger en Dorst, dat zijn leden van 
het mannenkoor Conamus, tegen het 
lijf lopen. Zij zingen ten voordele van 
de vzw Avalympics. Ook de bewoners 
van Huis De Post staan op de markt en 
zamelen in voor ’t pASSt.

Zaterdag 16 december van 19.30 tot 
0.00u: Bel for Life, georganiseerd door 
Belse verenigingen op het Kerkplein 
van GeelBel. Gezelligheid rond de 
kerststal met een hapje en een drank
je. Ten voordele van AlArm Geel.

Vrijdag 15 december om 19u en zon
dag 17 december om 11u brengen de 
leerlingen uit de zangklassen van de 
Geelse academie voor Muziek, Woord 
en Dans ‘Winterreise’ van Schubert. 
Ten voordele van Mensen in Nood 
Geel. 
GROBBENDONK
Zaterdag 16 december om 20.15u en 
zondag 17 december om 15u: vertel

ling van obscene fabels van Dario Fo 
in het parochiecentrum van Grobben
donk. Verhalen die mensen aan het la
chen brengen. Ten voordele van To 
Walk Again. 

HERENTALS
Donderdag 21 december van 17 tot 
21u: kerstmarktje met chocolademelk 
en poffertjes op de binnenplaats van 
de  kOshcampus Collegestraat. Ten 
voordele van inloopcentrum De Dor
pel.

Van dinsdag 19 tot donderdag 21 
december verkoopt CLW De Vesten 
snoep en wafels vanuit een zelfge
maakte foodtruck. Door cursisten die 
soms te laat komen op de school in de 
Menenstraat. Ten voordele van The 
Big C. 

Van 15 december tot 24 december 
opent vzw Twerk de popupwinkel 
Chocolade4Lifeshop op de hoek 
ZandstraatCollegestraat. Er zullen Li
mited editions van kerst en nieuw
jaarschocolade te verkrijgen zijn. Ten 
voordele van de renovatie van de ate
liers.

Woensdag 20 december van 19.50 
tot 22u: Yogasessies for Life in de 
Spiegelzaal van kOsh, Lierseweg 37 in 
Herentals. Vrijwillige bijdrage door de 
deelnemers. Ten voordele van To Walk 
Again. 

HERENTHOUT
In dagbladhandels Aktueel en ’t Krant
je kan je nog tot 24 december een 

Clamotte Christmas Box kopen. Die 
bevat een festivalcombiticket en een 
gadget. Per verkochte box gaat er vijf 
euro naar De Tuut van Tegenwoordig.

HOOGSTRATEN
Zaterdag 16 december van 10 tot 
17u: op de kerstshopping in Hoogstra
ten worden koekjes en sjaals verkocht 
die gemaakt zijn in de gevangenis van 
Hoogstraten. Terug te vinden in een 
kraampje op de Vrijheid, ter hoogte 
van huisnummer 168. Ten voordele 
van To Walk Again.

LICHTAART
Zondag 17 december in café Heksen
berg, SintRochusstraat in Lichtaart 
(Kasterlee): gezellige kerstsfeer met 
eet en drankkraampjes, kinderanima
tie en Minigolf for Life. Ten voordele 
van Ispahan, palliatieve zorgen Kem
pen.

MEERHOUT
Zondag 17 december van 14 tot 19u 
op de Markt in Meerhout: kinderen 
van het zesde leerjaar zamelen centen 
in en krijten de namen van de gulle 
gevers op straat. Ook zal er snoep te 
koop zijn. Dat alles ten voordele van 
MakeAWish Belgium. 

MOL
Zondag 17 december van 15 tot 20u 
verkoopt de KWB van MolRauw lek
kere frieten op het Winterfeest in Hof 
van ’t Rauw in Mol. Deze Frieten for 
Live is ten voordele van Ispahan, palli
atieve zorgen Kempen.

Zondag 17 december van 9.30 tot 
18u: koffiebar Zebra in de SintPieter
straat wordt door de oudleiding van 
de Gidsen Molcentrum omgevormd 
tot winterbar. De opbrengst gaat naar 
Stichting Virunga België. 

OLEN
Schoonheidsinstituut Fiore, Oevelse
weg schenkt nog tot 22 december per 
behandeling één euro aan het goede 
doel. Er worden ook drankjes aange
boden. Vrije gift is mogelijk. Dat ten 
voordele van Kom op tegen Kanker. 

OUDTURNHOUT
Zaterdag 16 december van 15 tot 
22u op het dorpsplein in OudTurn
hout: socioculturele kerstmarkt. Er is 
een standje met handgemaakte Zuid
Afrikaanse spullen ten voordele van 
Samen, projecten voor kinderen in 
ZuidAfrika. 

TURNHOUT
Zaterdag 16 december vanaf 12.30u: 
Schorvoort for Life, met onder meer 
het vijfde Turnhouts Winter Kubb 
Kampioenschap, plaatjes kiezen aan 
PC Schorvoort, Schorvoortberg. Acties 
ten voordele van Muylenberg.

Zondag 17 december van 15 tot 18u 
in het Theater Stap, Brugstraat: bene
fietconcert van de Belgisch Nederland
se band Steve Bailey XL. Motherland. 
Ten voordele van Vluchtelingwerk 
Vlaanderen en in het bijzonder het 
CAW vluchtelingenteam rond 
Turnhout.

VORSELAAR
Zondag 17 december van 12 tot 18u 
kan je voor en na de wedstrijd van OG 
Vorselaar frieten met volauvent of 
curryworst gaan eten in de loge van 
OG Vorselaar, Riemenstraat. Vrije gift. 
Ten voordele van De Dorpel.

Zaterdag 16 december om 10.30 en 
14.30u in de Schranshoeve: theater
voorstelling voor kinderen door Thea
ter Bank Vooruit, een nieuw collectief. 
www.theaterbankvooruit.be Ten voor
dele van het kinderarmoedefonds. 

VOSSELAAR
Op maandag 18 en dinsdag 19 de
cember worden na schooltijd koekjes 
verkocht aan de poort van basisschool 
Heilig Graf Vosselaar aan Bergakker. 
Gebakken door kinderen en 
(groot)ouders. Ten voordele van de 
kinderboerderij De Brem.   

WESTERLO
Zondag 17 december van 12 tot 18u: 
zes uur lange zangmarathon van de 
song ‘Walst me plat’ uit de nieuwe cd 
van OXOt atelier, Hollandse dreef. 120 
zangers en zangeressen geven er het 
beste van zichzelf. Ten voordele van 
OXOt.

Zondag 17 december van 14 tot 18u: 
op de Grote Markt in Westerlo kan je 
naar de Mil Broeckx kerstmarkt. Je kan 
er winterpatatjes met spekjes eten en 
herinneringen ophalen aan Mil. Ten 
voordele van de ALS Liga. (mph)
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Kempen 

Het aftellen naar de
Warmste Week van

Music for Life kan nu
echt beginnen. Nog

drie dagen en het
doneren van

honderdduizenden
euro’s aan meer dan

duizend goede doelen
over heel Vlaanderen

barst los. Ook dit
weekend zijn er op tal

van plaatsen in de
Kempen acties. Het

verkopen van hapjes
en drankjes komt

vaak terug. Maar er
worden ook

optredens verzorgd en
muziek gemaakt. Op
deze pagina’s stellen
we een aantal acties
voor. Volgende week

worden de lokale
organisatoren

verwacht op het
provinciaal domein

Puyenbroeck in
Wachtebeke om de
opbrengst van hun
initiatief bekend te

maken.  

“Publiek van Festival Special brengt je meteen in juiste vibe”

b In het licht van de Warmste
Week van Music for Life zakt
Charissa Parassiadis, beter be-
kend als de Antwerpse hiphopster
Slongs Dievanongs, op donder-
dag 21 december voor een con-
cert naar de Geelse zaal De Waai
af. Dat is voor haar allerminst on-
bekend terrein, want ze is er na-
genoeg ieder jaar de hoofdact op
het Festival Special. Dat is een
muziek-, sfeer- en belevingsfesti-
val voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Het ontstond in
2011 in de schoot van het MPI
Oosterlo en is intussen uitge-
groeid tot een ware hoogdag voor
‘de specials’, zoals Slongs hen
steevast liefdevol noemt. 

Slongs Dievanongs bouwde zo
de voorbije jaren een goede band
op met Festival Special-organisa-
tor Theo Verdonck. Hij baat

intussen het cultuurcafé De Werft
uit, waarin ook medewerkers met
een beperking aan de slag zijn.
“Theo en ik kijken gewoon in de-
zelfde richting, al ben ik wel een
beetje jaloers op zijn onuitputte-
lijke bron aan energie”, lacht Cha-
rissa Parassiadis. “Tijdens het
laatste Festival Special in juni
stonden er enkele mensen van De
Werft te koken voor een goed
doel. Ik vond dat we daar iets
rond moesten doen voor Music
for Life. Zo kiemde het idee voor
dit concert.” 

De populaire artieste geeft graag
toe dat ze haar hart een beetje
verloren is aan de barmhartige
stede en het Festival Special. “Het
festival is gewoon een van de fijn-
ste dingen die een artiest in zijn
carrière kan meemaken. Eender
wie daar al gespeeld heeft, kan
dat beamen. Festival Special is
emmertjes liefde ontvangen. De
‘specials’ zijn speciaal, in de zin
dat zij geen oordeel vellen, ze niet
bezig zijn met hun ego of met hoe
ze eruitzien. Voor hen is plezier
maken het belangrijkst, zelfs al
mag het dan 11u ’s ochtends
zijn.” 

De Vlaamse hiphopster
Slongs Dievanongs
strijkt op 21 december
met enkele Vlaamse

reggaevrienden neer in zaal 
De Waai in Geel, de stad 
waaraan ze dankzij ‘de 
specials’ haar hart verloor.

Slongs Dievanongs is zo verzot op Geels evenement dat ze er blijft terugkeren, dit keer voor Music For Life

Slongs Dievanongs (midden) en het publiek van Festival Special gaan samen ongedwongen uit de bol. FOTO RR

b Als er voldoende wind is, zijn de 
wieken van de molen in het centrum
van Gierle aan het draaien vanaf za-
terdag om 12u, tot zondag om 12u. 
De molenaars van de enkele jaren 
geleden volledig gerestaureerde 
windmolen zijn aanwezig om alles 
in goede banen te leiden. “Overdag 
kunnen we het weer volgen en de 
lucht in de gaten houden, maar ’s 
nachts is dat net iets moeilijker.
Maar daar hebben we tegenwoor-
dig moderne hulpmiddelen voor.
Zo kunnen we eventuele wind-
wijzigingen nu op de voet volgen”,
weet molenaar Gust Smits uit

Gierle. 
Iedereen kan dit weekend de actie

komen steunen met een bezoek aan 
de molen. Op zaterdag zijn van 16u 
tot 19u de alom bekende smoute-

bollen van de Lilse slagmolen ver-
krijgbaar. Doorlopend is ‘het molen-
koekje’ te verkrijgen en kan je ook 
proeven van ‘het molenwiekje’.” 

Bezoekers kunnen ook een prijs
winnen als ze het juiste aantal 
molenomwentelingen in die 24 uur 
raden. De molenaars gaan daarvoor 
geen streepjes zetten. “Bovenaan in 
de molen is er een telwerk dat het 
aantal omwentelingen registreert. 

Bij het begin en aan het einde van de
actie komt de partner van de notaris
de stand van het telwerk registreren.
Zo weten we exact hoeveel omwen-
telingen de molen heeft gemaakt”, 
legt Gust Smits uit. Zondag om 12u 
sluit de actie af met het hangen van 
een kerstster, een aloude traditie. 

De actie vindt plaats in combinatie
met De Crawaett for Life, van stami-
nee De Crawaett in Lille. Daar pro-

Opbrengst gaat naar Gewoon Doen!

Windmolen In Stormen Sterk en 
marathonfiets draaien 24 uur 

De molenaars van de 
windmolen In Stormen Sterk in 
Gierle (Lille) staan dit weekend 
paraat om de molen 24 uur lang 
draaiende te houden voor een 
goed doel. Tegelijkertijd staat 
er in staminee De Crawaett in 
Lille een marathonfiets.

Lille 

Molenaars Theo Ghoos, Jef De Walsche, Gust Smits en Marc Peeters zijn klaar om de molen 24 uur 
lang te laten draaien. FOTO BVDL

beren stamgasten een fiets 24 uur 
lang draaiende te houden. Die fiets 
wekt elektriciteit op waardoor een 
lamp van Music for Life gaat bran-
den en ook allerlei verrassingen 
aanstuurt. De opbrengst van beide 
evenementen is bestemd voor Ge-
woon Doen!, de eetzaak in de Leo-
poldstraat in Turnhout, waar ook 
mensen met een handicap werken. 
(bvdl)
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geleden volledig gerestaureerde 
windmolen zijn aanwezig om alles 
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“Publiek van Festival Special brengt je meteen in juiste vibe”

Sidekick
Haar eerste doortocht op de on-

gewone muzikale happening was
nog als grotendeels onbekende
sidekick van rapper Halve Neuro.
“Met Halve Neuro heb ik twee
keer gespeeld op Festival Special,
met Slongs intussen al vier keer.
Ik vier binnenkort mijn tienjarig
jubileum op Festival Special. De
ongedwongenheid van het
publiek helpt je als artiest ook om
meteen in de vibe te komen.” 

Slongs Dievanongs staat donder-
dag niet in haar uppie op het po-
dium. Ze neemt enkele kleurrijke
vrienden mee. “Slongs brengt
half hiphop, half reggae. De
Rupelsoldaten en Johnny den
Artiest brengen echt Vlaamse
reggae, maar dan uit de Rupel-
streek en uit Mortsel en omstre-
ken. Wij zitten met z’n allen op

dezelfde liefdesvibratie. Reggae
staat voor ‘unity, peace and ha-
ving some fun’ (eenheid, vrede en
plezier maken, red.) en die gasten
staan daar volledig garant voor.
En de link tussen reggae en Geel
is ook duidelijk. Het festival Reg-
gae Geel is een plek waar we el-
kaar ook ieder jaar weer treffen.” 

De opbrengst van het concert
gaat naar drie goede doelen met
Geelse wortels. Warme Gloed
steunt projecten in Gambia en
plant voor 2018 de renovatie van
een schooltje en een goalbal-
project voor blinden. Ghetto
Classics geeft kinderen uit de get-
to’s van Nairobi (Kenia) muzikaal
zuurstof om even te ontsnappen
aan de dagelijkse ellende. De
G-sportwerking van Avalympics
vzw ontvangt steun voor haar
G-wielerwerking. Kaarten kosten
10 euro in voorverkoop en 15 eu-
ro aan de kassa. Wie wenst, kan
voorafgaand aan het concert, dat
start om 20u, genieten van een
Jamaicaans buffet in cultuurcafé
De Werft. Voor het maal is reser-
veren verplicht. 

 info@cafédewerft.be

Slongs Dievanongs is zo verzot op Geels evenement dat ze er blijft terugkeren, dit keer voor Music For Life
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“Spelen op Festival 
Special staat gelijk aan 
emmertjes liefde 
krijgen.”

Slongs Dievanongs (midden) en het publiek van Festival Special gaan samen ongedwongen uit de bol. FOTO RR

OOK DIT WEEKEND KUN JE VAN ACTIE NAAR ACTIE RIJDEN
ARENDONK
Zaterdag 16 december: feestje in het 
Postelboershof, Wampenberg in Aren
donk, georganiseerd door de Vrien
den. Je kan er dansen en plezier ma
ken. Bovendien staat er ook een friet
kraam. Steunkaarten aan 5 euro, ten 
voordele van Think Pink Arendonk.

GEEL
Zondag 17 december van 12 tot 23u: 
op de kerstmarkt in Geel worden hon
denkoekjes gebakken en verkocht met 
ingrediënten die toegelaten zijn voor 
je viervoeter. Ten voordele van ’t Geels 
Hart voor Dieren. Nog op de kerst
markt in Geel kan je de Fanfare van 
Honger en Dorst, dat zijn leden van 
het mannenkoor Conamus, tegen het 
lijf lopen. Zij zingen ten voordele van 
de vzw Avalympics. Ook de bewoners 
van Huis De Post staan op de markt en 
zamelen in voor ’t pASSt.

Zaterdag 16 december van 19.30 tot 
0.00u: Bel for Life, georganiseerd door 
Belse verenigingen op het Kerkplein 
van GeelBel. Gezelligheid rond de 
kerststal met een hapje en een drank
je. Ten voordele van AlArm Geel.

Vrijdag 15 december om 19u en zon
dag 17 december om 11u brengen de 
leerlingen uit de zangklassen van de 
Geelse academie voor Muziek, Woord 
en Dans ‘Winterreise’ van Schubert. 
Ten voordele van Mensen in Nood 
Geel. 
GROBBENDONK
Zaterdag 16 december om 20.15u en 
zondag 17 december om 15u: vertel

ling van obscene fabels van Dario Fo 
in het parochiecentrum van Grobben
donk. Verhalen die mensen aan het la
chen brengen. Ten voordele van To 
Walk Again. 

HERENTALS
Donderdag 21 december van 17 tot 
21u: kerstmarktje met chocolademelk 
en poffertjes op de binnenplaats van 
de  kOshcampus Collegestraat. Ten 
voordele van inloopcentrum De Dor
pel.

Van dinsdag 19 tot donderdag 21 
december verkoopt CLW De Vesten 
snoep en wafels vanuit een zelfge
maakte foodtruck. Door cursisten die 
soms te laat komen op de school in de 
Menenstraat. Ten voordele van The 
Big C. 

Van 15 december tot 24 december 
opent vzw Twerk de popupwinkel 
Chocolade4Lifeshop op de hoek 
ZandstraatCollegestraat. Er zullen Li
mited editions van kerst en nieuw
jaarschocolade te verkrijgen zijn. Ten 
voordele van de renovatie van de ate
liers.

Woensdag 20 december van 19.50 
tot 22u: Yogasessies for Life in de 
Spiegelzaal van kOsh, Lierseweg 37 in 
Herentals. Vrijwillige bijdrage door de 
deelnemers. Ten voordele van To Walk 
Again. 

HERENTHOUT
In dagbladhandels Aktueel en ’t Krant
je kan je nog tot 24 december een 

Clamotte Christmas Box kopen. Die 
bevat een festivalcombiticket en een 
gadget. Per verkochte box gaat er vijf 
euro naar De Tuut van Tegenwoordig.

HOOGSTRATEN
Zaterdag 16 december van 10 tot 
17u: op de kerstshopping in Hoogstra
ten worden koekjes en sjaals verkocht 
die gemaakt zijn in de gevangenis van 
Hoogstraten. Terug te vinden in een 
kraampje op de Vrijheid, ter hoogte 
van huisnummer 168. Ten voordele 
van To Walk Again.

LICHTAART
Zondag 17 december in café Heksen
berg, SintRochusstraat in Lichtaart 
(Kasterlee): gezellige kerstsfeer met 
eet en drankkraampjes, kinderanima
tie en Minigolf for Life. Ten voordele 
van Ispahan, palliatieve zorgen Kem
pen.

MEERHOUT
Zondag 17 december van 14 tot 19u 
op de Markt in Meerhout: kinderen 
van het zesde leerjaar zamelen centen 
in en krijten de namen van de gulle 
gevers op straat. Ook zal er snoep te 
koop zijn. Dat alles ten voordele van 
MakeAWish Belgium. 

MOL
Zondag 17 december van 15 tot 20u 
verkoopt de KWB van MolRauw lek
kere frieten op het Winterfeest in Hof 
van ’t Rauw in Mol. Deze Frieten for 
Live is ten voordele van Ispahan, palli
atieve zorgen Kempen.

Zondag 17 december van 9.30 tot 
18u: koffiebar Zebra in de SintPieter
straat wordt door de oudleiding van 
de Gidsen Molcentrum omgevormd 
tot winterbar. De opbrengst gaat naar 
Stichting Virunga België. 

OLEN
Schoonheidsinstituut Fiore, Oevelse
weg schenkt nog tot 22 december per 
behandeling één euro aan het goede 
doel. Er worden ook drankjes aange
boden. Vrije gift is mogelijk. Dat ten 
voordele van Kom op tegen Kanker. 

OUDTURNHOUT
Zaterdag 16 december van 15 tot 
22u op het dorpsplein in OudTurn
hout: socioculturele kerstmarkt. Er is 
een standje met handgemaakte Zuid
Afrikaanse spullen ten voordele van 
Samen, projecten voor kinderen in 
ZuidAfrika. 

TURNHOUT
Zaterdag 16 december vanaf 12.30u: 
Schorvoort for Life, met onder meer 
het vijfde Turnhouts Winter Kubb 
Kampioenschap, plaatjes kiezen aan 
PC Schorvoort, Schorvoortberg. Acties 
ten voordele van Muylenberg.

Zondag 17 december van 15 tot 18u 
in het Theater Stap, Brugstraat: bene
fietconcert van de Belgisch Nederland
se band Steve Bailey XL. Motherland. 
Ten voordele van Vluchtelingwerk 
Vlaanderen en in het bijzonder het 
CAW vluchtelingenteam rond 
Turnhout.

VORSELAAR
Zondag 17 december van 12 tot 18u 
kan je voor en na de wedstrijd van OG 
Vorselaar frieten met volauvent of 
curryworst gaan eten in de loge van 
OG Vorselaar, Riemenstraat. Vrije gift. 
Ten voordele van De Dorpel.

Zaterdag 16 december om 10.30 en 
14.30u in de Schranshoeve: theater
voorstelling voor kinderen door Thea
ter Bank Vooruit, een nieuw collectief. 
www.theaterbankvooruit.be Ten voor
dele van het kinderarmoedefonds. 

VOSSELAAR
Op maandag 18 en dinsdag 19 de
cember worden na schooltijd koekjes 
verkocht aan de poort van basisschool 
Heilig Graf Vosselaar aan Bergakker. 
Gebakken door kinderen en 
(groot)ouders. Ten voordele van de 
kinderboerderij De Brem.   

WESTERLO
Zondag 17 december van 12 tot 18u: 
zes uur lange zangmarathon van de 
song ‘Walst me plat’ uit de nieuwe cd 
van OXOt atelier, Hollandse dreef. 120 
zangers en zangeressen geven er het 
beste van zichzelf. Ten voordele van 
OXOt.

Zondag 17 december van 14 tot 18u: 
op de Grote Markt in Westerlo kan je 
naar de Mil Broeckx kerstmarkt. Je kan 
er winterpatatjes met spekjes eten en 
herinneringen ophalen aan Mil. Ten 
voordele van de ALS Liga. (mph)


