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OPLOSSING GEVONDEN?
SMS het gevonden sleutelwoord naar 
het nummer 6038 of BEL via uw vast 
telefoontoestel naar 0905 23 341

WINNAARS van 30/10/2013
Zweedse puzzel: EENMALIG,
Wint een  Xbox Kinect: 
Dylan de Pestel / 8600 Vladslo

Breng de letters naar de cijferbalk 
en vorm het sleutelwoord
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Deelnemen kan t/m 15/12/13 tot 23.59 uur - De winnaars worden getrokken uit de juiste inzendingen, vermeld in De Streekkrant en persoonlijk verwittigd - De deelname is onbeperkt - Per gezin of adres wordt slechts één prijs 
per wedstrijd toegekend - De prijzen zijn niet uitkeerbaar in speciën of omruilbaar - De prijzen blijven na bericht drie maanden ter beschikking - Personeels leden van Roularta Media Groep en hun inwonende huisgenoten 
kunnen niet deelnemen - Deelnamekost: per oproep €2,00 - Per verzonden/ontvangen sms: €0,80, volledige sms deelname €3,20 - Enkel deelname via deze kanalen is geldig - De verwerking van deze gegevens is 
onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.
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Compacte 

met 15 effecten
De 
camera heeft een 3” LCD-
scherm en kan zelfs bij weinig 
licht uitstekende foto’s maken, 
dankzij de 20,1 megapixel 
Exmor® APS HD CMOS-sensor, 
die het niveau en de scherpte van 

elk beeld verbetert.  Met het ingebouwde intelligente AF-systeem hoeft u 
niet meer op de sluiterknop te blijven drukken om het onderwerp scherp te 
stellen en de By Pixel Super Resolution-technologie garandeert een hoge 
beeldresolutie. De ILCE-3000K is voorzien van de vertrouwde vorm van 

compact en licht ontwerp. Met de 15 ingebouwde 
effecten kan je je helemaal uitleven!  
www.sony.be
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NIEUW: DIGITALE PUZZELS ! 
Voor meer puzzelplezier en leuke prijzen ... Surf naar: www.knack.be/puzzels

Absolute Wereldtopper

Schitterende Spaanse Grenache wijn, deze is door wijncriticus Robert Parker 
ook nog eens met maar liefst 91 (van de 100) punten bekroond. De wijn is 
donkerrood van kleur met iets paars in de rand. Uitbundige en aangename 
geur van bessenfruit. Volle en intense smaak met indrukken van kersen, 
bessen en specerijen. De elf maanden houtlagering zorgen voor subtiele 
vanilletonen die in combinatie met de (handgeplukte) druiven zorgen voor 
een schitterende afdronk.

Castillo de Maluenda

Deze gerenommeerde Bodega bevindt zich in Aragon, ten zuiden van Rioja. Met enige regelmaat vallen 
deze wijnen in de prijzen en veel van haar wijnen zijn bekroond met één of meerdere medailles. De 
beroemde wijncriticus Robert Parker beloonde deze top wijn, de Punto Y Seguido. Castillo de Maluenda 
heeft de beschikking over schitterende wijngaarden die zich ten zuiden van Rioja bevinden. De echte 
schatkamer van deze Bodega beperkt zich tot slechts enkele hectares waar we de wijngaarden vinden met 
40 jaar oude wijnstokken. Deze wijnstokken zorgen voor de meest schitterende, volle en complexe wijnen met 
een uitzonderlijk fruitige smaak.

Als klap op de vuurpijl wordt deze superstunt ook nog eens gratis thuisbezorgd!

Bestel via deze unieke bestellink: www.wijnvoordeel.be/streekkrant of met onderstaande bon
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€5,99
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Punto  Y  Seguido  Ca latayud DO Garnacha V inas  V ie jas  2009

Bestelbon Streekkrant
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Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Wijnvoordeel, Ekkelgaarden 6a, 3500 Hasselt
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Snelle levering binnen drie werkdagen

Betaal pas na ontvangst van de wijnen

���������������������������������������������������
of mail naar info@wijnvoordeel.be
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Die gaan ze verkopen op de kerst-
markten van Herentals en Westerlo
om samen met ALS-patiënt Kris
Van Reusel de ALS-liga steunen.
Bankbediende Kris Van Reusel was
een sportieve man die het tot op de
drempel van het eerste elftal van
KFC Herentals schopte. Vier jaar
geleden werd bij hem ALS vastge-
steld. “ALS is een degeneratieve
ziekte, waarbij de spierkracht stel-
selmatig afneemt”, windt Kris er
geen doekjes om. “Bewegen, slikken
en ademen wordt steeds moeilijker,
wat onvermijdelijk leidt tot een
overlijden binnen de drie à
vijf jaar. Medicijnen zijn
er voorlopig niet, maar
men is er wel zéér actief
naar op zoek.”
Kris heeft een druk so-
ciaal leven en gaat zich
voluit inzetten voor de
ALS-liga. “Ik krijg hierbij
de steun van Liesbeth De Ceulaer,
directrice van de Vrije Basisschool
Leertuin in Herentals”, zegt hij.
“Haar vader overleed aan ALS. In
de lokalen van de school is de hand-
werkgroep Gadep Grenzeloos,

Amicaal , Durvend,
Energiek, Plezant) aan
de slag. Zij maken kunst-
werkjes die we op de
kerstmarkt van Heren-

tals (15/12) gaan verko-
pen. Ze maken echt heel

mooie dingen in kwaliteitsvolle
stoffen. Ze werken er dag en nacht
aan. Een speciale pluim voor hen!
Lid van deze groep is Nicole, de we-
duwe van de recent aan ALS overle-
den Mil Boeckx, voor wie vorig jaar

een grote SOS ALS-benefiet werd
opgezet in Oosterwijk. We gaan ook
aanwezig zijn op de kerstmarkten
van Westerlo (15/12) en Noorder-
wijk (20/12). Onze activiteiten
staan volledig in het teken van de
ALS-liga, die zich bekommert om
het levenscomfort van de patiënten.
We krijgen ook al de steun en het
bezoek van Erik Goris, de Herental-
se acteur die peter is van de ALS-li-
ga.” 

(BALA/Foto BALA) 

Stoffen kunstwerkjes
Handwerkjes voor ALS-liga

HERENTALS/WESTERLO - De
creatieve dames van handwerk-
groep Gadep zijn druk in de weer
om kunstwerkjes te maken in
fraaie stoffen. 

De creatieve dames van Gadep met rechts Kris, zijn vrouw Katerina
en zoontje Jasper.

HERENTALS - Wiske
Ceulemans, die zondag in

de bloemen gezet werd
voor haar 80ste verjaar-

dag, zorgt al sinds 1956
voor de kerstkribbe en de

kerstboom op het Herentalse
Begijnhof. “Dan moeten zware
stukken van de zolder gehaald

worden”, zegt ze. “Gelukkig krijg
ik daarbij hulp.” Ze sloeg geen en-
kele middernachtmis in de stem-
mige St. Catharinakerk over. “Er
komt nog steeds veel volk en na de
mis is er een drink van de pastoor
in de Gildenkamer”, zegt ze. (BA-
LA/foto BALA)

Kerst op ’t Begijnhof

Wiske werd 80 jaar.

NOORDERWIJK - Ook Noorder-
wijk baadt in kerst- en nieuwjaar-
stemming. Op vrijdag 13 december is
er vanaf 17 uur een kerstmarkt aan de
Zandkapel en de school De Zandkor-
rel. De verenigingen zorgen voor lek-
kere hapjes als smoutenbollen, soep
en bakharing. Voor de kleinsten staat
er een paardenmolen. De gemeen-
schapsraad zorgt voor een kerstmarkt
aan het dorpshuis op vrijdag 20 de-
cember vanaf 18 uur. De verenigin-
gen houden er een ‘kerstkeet’ open
van 20 december tot 5 januari. Op
zondag 5 januari kun je deelnemen
aan de 2de Driekoningenwandeling.
Starten kan om 14 en 18.30 uur aan
de ‘kerstkeet’. (BALA/foto BALA)

Dorp in eindejaarssfeer

Haringen bakken.

Directie- en jonge tweedehandswagens, afkomstig van de officiële invoerder en gecontroleerd op 125 punten.

NNC Center Herentals
Diamantstraat 4 - 2200 Herentals (E313 uitrit 21) - Tel.: 014/28 36 90 - nnc@tac.mercedes-benz.be 

TAC Center Grobbendonk  
Herentalsestw. 93 – 2280 Grobbendonk – Tel.: 014/21 21 51  (ook op zondag) - verkoop@tac-herentals.be

www.nnc.be
*  De prijs is inclusief BTW en van toepassing op een gelimiteerde stock van Nearly New Car voertuigen, zolang de voorraad strekt, te bestellen tussen 01/12/2013 en 31/12/2013 in de offi ciële, deelnemende verkoop-

punten van Nearly New Car. De levering dient plaats te vinden voor 15/01/2014. De geaffi cheerde prijs is de NNC-nettoprijs waarbij alle kortingen reeds in mindering werden gebracht. MERCEDES C 180 CDI Break 
- 41.127 km – 2011 – Ref. Nr. 0051361362. Het getoonde model was beschikbaar op nnc.be bij publicatie van deze advertentie. Het getoonde model bevat opties.

Mercedes C-Klasse Break vanaf 18.500€* BTW inbegrepen.

De jacht is open!


