
Dinsdag 10 juni 2014 KEMPEN.17

Oosterwijk 
steunt  

ALS Liga

Westerlo.Voor het tweede jaar bracht een 
benefietactie ten voordele van de ALS Liga 
zowat half Oosterwijk (Westerlo) op de been. 
Met fietstochten, motorritten en veel muziek 
en animatie zamelde een vriendengroep geld 
in voor de strijd tegen de neurologische ziekte 
Amyotrofe Laterale Sclerose. Tegelijk was het 
een eerbetoon aan hun makker Mil Boeckx, die 
vorig jaar aan ALS overleed.  HO FOTO JOREN DE WEERDT

Ontwikkelingssteun 
voor acht projecten
Geel.De Geelse Ontwikkelingssamenwerking (GOS) beloont acht Geelse 
projecten met elk een subsidie van 2000 euro. Geel wil zo solidair zijn met 
het arme Zuiden. Dit werd gevierd met een gezellig samenzijn in huis 
‘t Origineel met de Marokkaanse Indimaj als gastvrouwen. GOS mocht 
geen wafels verkopen tijdens de verkiezingsdag,  maar kreeg wel bijna 
15.000 euro steun van de stad Geel. MALE  FOTO BERT DE DEKEN

Pinksteren 
brengt 
sfeervolle 
terrasjes naar 
Kasterlee

Sinksenfestival 
weer groot 

succes

Kasterlee.De Sinksenfeesten in 
Kasterlee zijn enorm afhankelijk 
van het weer, maar dit jaar had-
den de handelaars weinig reden 
tot klagen. Op zaterdag heerste 
er al een gezellige drukte, maar 
de topdagen waren ongetwijfeld 
zondag en maandag toen het 
centrum gedeeltelijk verkeers-
vrij was gemaakt. De terrasjes 
zaten overvol, enkele bandjes 
zorgden voor de nodige sfeer. 
Op Pinkstermaandag hielden 
de organisatoren even hun hart 
vast toen ’s middags een zwaar 
onweer over het dorp raasde, 
maar een uurtje later was de rust 
weergekeerd en kende de jaar-
lijkse braderie weer een keurig 
verloop. EDLE   FOTO JOREN DE WEERDT
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Arendonk.Het Sinksenfestival 
van harmonie De Arend was een 
succes. Mede dankzij het warme 
weer van het weekend. De traditi-
onele rommelmarkt op Pinkster-
maandag is als afsluiter steevast 
een volkstrekker. Met de zon 
van de partij was het er over de 
koppen lopen. Het hevige onweer 
legde het koopjesjagen wel een 
tijdje stil. RJA  FOTO BERT DE DEKEN

Fly For Charity 
aan de 
Keiheuvel 
Balen.Tien kinderen mochten 
zaterdag de Kempen verkennen 
vanuit de lucht. De motorafde-
ling van Aeroclub Keiheuvel 
zette voor de tweede keer Fly for 
Charity op poten. Zo willen ze de 
kids een dag zonder zorgen aan-
bieden. “Na het grote succes van 
vorig jaar konden we niet anders 
dan voor een tweede editie te 
gaan”, zegt Gunther Swerts van 
de Aeroclub. “Deze keer hebben 
we tien kinderen uitgenodigd die 
lijden aan stofwisselingsziekten. 
Met Fly for Charity willen we hun 
problemen meer bekendheid 
geven, maar vooral de kinderen 
een unieke belevenis bezorgen.” 
SVER  FOTO BERT DE DEKEN     

Sporten voor 
het goede doel

Merksplas.  Er wordt stevig 
gelopen tijdens de loopwedstrij-
den van sportevenement Moved 
to help in Merksplas. Honderden 
sportievelingen zetten maandag 
hun beste beentje voor in de om-
geving van Merksplas- Kolonie. 
Naast loopwedstrijden en 
wandelingen vond daar ook een 
voetbal toernooi voor G-sporters 
plaats. Enkele bekende mensen 
uit de sportwereld zoals Johan 
Boskamp en Piet den Boer waren 
van de partij. De opbrengst van 
Moved to help gaat onder meer 
naar de organisatie Ispahan. BVDL 

FOTO W&F


