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250 paarden verwacht tijdens processie

VISSENAKEN

ART-X PAKT UIT MET UNIEK PROJECT TIJDENS WEEK AMATEURKUNSTEN

Vissenaken
geselecteerd voor
Dorp met Toekomst
De Tiense deelgemeente Vissenaken is geselecteerd voor
de Vlaamse prijs ‘Dorp met
Toekomst’. Op initiatief van de
Landelijke Gilde dienden alle
verenigingen van Vissenaken
samen het project ‘Vissenaken
ons dorp leeft’ in. Dat viel duidelijk in de smaak bij de provinciale jury, die nu 2.500 euro
schenkt aan de initiatiefnemers om het project verder uit
te werken. Het eindresultaat
komt in aanmerking voor de
nationale hoofdprijs van
10.000 euro voor de organisatie van een groot dorpsfeest.

HAKENDOVER

Op paasmaandag trekt in Hakendover de beroemde paardenprocessie uit. Zoals steeds
worden meer dan tienduizend
bedevaarders en een 250-tal
paarden verwacht. Vrijwilligers Mia Vandersteen en Hugo
Hombroux zijn verantwoordelijk voor de paarden.

(VDT)

TIENEN
CHRISTIAN HENNUY
De meeste aanwezigen komen traditioneel
om de paardengalop te zien op de Tiense
Berg. Op paasmaandag komen de meeste
paarden via het gehucht Wulmersum, dat
dan herschapen wordt tot een parkeerplaats voor trailers.
«Vroeger was Marcel Stouthuysen, die een
hoeve had in Wulmersum, verantwoordelijk voor de paarden», zegt Mia Vandersteen. «Hugo is begonnen met paarden voor
hem af te richten en in het begin van de jaren negentig hebben wij de organisatie van
hem overgenomen. De paarden komen hier
vrij vroeg aan op paasmaandag maar de eigenaars blijven bij de dieren staan, bij ons in
de wei. Rond 10.30 uur vertrekken ze naar
het dorp, waar ze aan de Ezelsberg wachten om aan te sluiten achter de processie.
Om de veiligheid tijdens de processie te garanderen, wordt de ruitersgroep begeleid
door ervaren ruiters en ook politie te paard
houdt een oogje in het zeil.»

Pony’s
«In onze processie zijn er niet alleen de
paarden die de galop doen, maar ook in

Stad start met
uitreiking kids-ID

Mia en Hugo zijn verantwoordelijk voor de paarden. Foto Bollen
het levend retabel zijn er taferelen die
paarden bevatten. Er zijn drie Maagden te
paard die de stoet openen en er is het tafereel van Hertog Jan en zijn gemalin Jacoba
van Beieren met hun volgelingen. Nieuw
dit jaar is ook ‘Sint-Joris te paard met zijn
gevolg’, dat wordt gespeeld door LRV-Landen met de Gunningenruiters van Vissenaken-Glabbeek op hun pony’s», vertelt

Mia.
Op paaszondag gaat Hugo Hombroux, samen met enkele vrijwilligers, het parcours
van de paarden op de Tiense Berg afbakenen.

Weersomstandigheden
«Om 5 uur ’s ochtends op paasmaandag
controleren Hugo en landbouwer Fernand

Goyen, die het altaar plaatst, en enkele
mensen van de kerkfabriek en het comité de toestand van het veld. Naargelang
van de weersomstandigheden beslissen
zij of de paardengalop al dan niet kan
doorgaan. Bij te zwaar weer kunnen
paarden immers geblesseerd raken of
worden de velden te zwaar beschadigd»,
besluit Mia.

DIEST/AARSCHOT/TIENEN

DIEST

Lentejaarmarkt lokt massa klanten
De Diestse handelaars openden
donderdagavond hun winkels
op Witte Donderdag. Straatanimatie en de nieuwe lente- en zomercollectie lokten meer dan
duizend bezoekers naar de binnenstad. «De traditionele lentejaarmarkt is erg bekend in Diest
en omstreken», zegt centrummanager Joke Put. «Ze bestond
al toen het centrum nog voornamelijk uit bakkers en slagers bestond. Op Witte Donderdag is er
in andere steden weinig te beleven, zodat de bezoekers voor
Diest kiezen.» (KBB)

Zoals altijd was er veel volk op de lentejaarmarkt. Foto Baert

Tienen
Quiz op Houtemveld
Per Seconde Grijzer Tienen organiseert vanavond om 20 uur
de ‘Per Seconde Grijzer Quiz’ in
de Evenementenhal aan het
Houtemveld.
Info:
0498/04.58.07. (HCH)

Boutersem
Fanfare treedt op
De Koninklijke Fanfare Vrijheid
en Onafhankelijkheid geeft
vanavond om 20 uur een concert in de gemeentelijke feestzaal. Kaarten in voorverkoop
kosten 5 euro. Aan de kassa betaal je 6 euro. (VDT)

Neerlinter
Lenteconcert in De Linde
Koninklijke Fanfare Vreugdegalm Linter en United Brass Veltem houden vanavond om 20
uur een lenteconcert in ontmoetingscentrum De Linde in
Neerlinter. Het muzikale programma is zeer divers, gaande
van pop tot klassiek, van filmmuziek tot musical, van het
wedstrijdwerk ‘Recalls’ van Ben
Haemhouts tot een medley van
Glenn Miller. Info en tickets:
011/78.22.13. (VDT)

Kaggevinne
Paasontbijt
De buurtwerking Linderakkers
uit Kaggevinne (Diest) organi-

seert maandag van 9 tot 11 uur
een paasontbijt. Info: www.linderakkers.be. (KBB)

Kapel Sint-Jan Berchmans
is aan restauratie toe

Wandeling

Schaffen

Het Internationale Afrika Filmfestival (AFF) van de vzw Film en
Cultuurpromotie start in het Hageland in de stad Diest op dinsdag 14 april. Het festival vindt
plaats in Diest, Aarschot, Tienen,
Leuven, Bierbeek, Brussel, Dilbeek, Gent, Haacht, Halle, Hasselt, Lubbeek, Maasmechelen en
Rotselaar. «Er worden nog te weinig Afrikaanse films getoond in
onze bioscopen», zegt Guido
Huysmans van de vzw. «Onze
doelen zijn een betere promotie
van de Afrikaanse films en cultuur in België, een groter publiek
voor deze kwaliteitsfilms, het
debat over film en Afrika en het
effect van de globalisering van
filmproductie en -distributie aan
te zwengelen, projecten in Afrika
op te starten en te steunen en een

SINT-JORIS-WINGE

Zichem
Aan Huize Ernest Claes vertrekt
zondag om 13.45 uur een wandeling naar de Weefberg, één van de
zogenaamde Diestiaanheuvels
die België doorkruisen van de
Westhoek tot Midden-Limburg.
De wandeling is een organisatie
van de plaatselijke afdeling van
Natuurpunt.
Info
op
0473/94.16.08. (GMA)

Afrika Filmfestival start in Diest

De kapel van Sint-Jan Berchmans aan de Leuvensesteenweg in Sint-Joris-Winge (Tielt-Winge) wordt wellicht gerestaureerd. Het schepencollege stelt een dossier samen om uit te zoeken wat het kostenplaatje is en welke subsidiemogelijkheden er bestaan. «In samenspraak
met de adviesraad voor Toerisme wordt dan beoordeeld in welke mate
dit project kan worden afgewerkt», zeggen schepen van Toerisme Jos
Michiels (sp.a) en schepen van Patrimonium Paul Delimon (CD&V).
«De kapel staat op grond van de kerkfabriek van de parochie Sint-Joris.
Rond 1950 werd de kapel al eens gedeeltelijk hersteld na een aanrijding door een auto. De kapel is opgetrokken ter verering van de Diestse heilige Sint-Jan Berchmans. Sinds zijn heiligverklaring in 1888 is hij
de patroonheilige van de Vlaamse studerende jeugd.» (GMA)

Wandeling
De Gezinsbond van Schaffen
(Diest) organiseert maandag de
Kelbergwandeling met gezond
ontbijt in de Gildenzaal in Schaffen. Deelname kost 5 euro. Info:
013/33.69.45. (KBB)

Bunsbeek
Paaseierenraap
De KVLV van Bunsbeek (Glabbeek)
organiseert zondag om 11.30 uur
een paaseierenraap voor kinderen
in het kasteelpark in Bunsbeek.
Info: 016/77.91.81. (KBB)

Tielt-Winge
Houwaartseberg
Zondag om 14 uur kan je in Motbroek terecht voor de wandeling
‘Van Motbroek naar Houwaartseberg’. Info: 016/63.24.16. (GMA)

De kapel van Sint-Jan Berchmans. Foto Bollen

interculturele dialoog te stimuleren.»
In het Hageland worden films
vertoond in Diest, Aarschot en
Tienen. In Diest kan je de films
‘The Yacoubian Building’ op 14
april, ‘Le Sel de la Mer’ op 16 april,
‘Teza’ op 21 april en ‘Skin’ op 23
april bekijken in Studio Diest. De
films in Aarschot zijn ‘Paljas’ op
20 april, ‘Le Chant des Marriees’
op 21 april en ‘Teza’ op 27 april in
Utopolis en ‘Tsotsi’ op 25 april in
jeugdhuis De Klinker. In Tienen
kan je naar ‘Moolade’ op 28 april,
‘Mouka’, ‘Safi la Petite Mere’,
‘Source d’Histoire’ en ‘Ame Noire’ kijken op 7 mei in CC De Kruisboog. De voorstellingen starten
om 20 uur. Meer informatie vind
je op de website www.afrikafilmfestival.be. (KBB)

TIENEN

Burgemeester is
vernielingen beu
De stad Tienen heeft de jongste
tijd af te rekenen met heel wat
schade op kruispunten, veroorzaakt door uitzonderlijke transporten. Dat zint burgemeester
Marcel Logist niet. Hij richt zich
tot de staatssecretaris voor Mobiliteit met de vraag een oplossing uit te dokteren.
Heel wat zwaar vervoer maakt
zijn doortocht door Tienen. Via
een invalsweg rijdt het de ring op
en via een andere invalsweg verlaat het de stad. Het veroorzaakt
geregeld schade op kruispunten.
«Het is onbegonnen werk die
schade te verhalen op de veroorzakers, omdat de stad niet wordt
ingelicht over de tijdstippen van
de transporten en de schade pas
achteraf wordt vastgesteld», zegt
burgemeester Logist. «Vlaams
minister van Mobiliteit Kathleen
Van Brempt erkent het probleem, maar zegt machteloos te
staan omdat het de federale
overheid is die de vergunningen
aflevert. Daarom richt ik me nu
tot federaal staatssecretaris voor
Mobiliteit Etienne Schouppe. Dit
probleem berokkent de stad immers heel wat overlast en financiële schade.» (VDT)

Vanaf 20 april wordt in Tienen
de nieuwe kids-ID uitgereikt.
Deze elektronische kaart vervangt het kartonnen identiteitsbewijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar. De kids-ID
heeft het formaat van een
bankkaart en is een geldig
reisdocument in de meeste
Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat de kinderen vergezeld zijn van een ouder met
een geldige identiteitskaart.
Voor de landen waar deze
kaart niet geldig is, moet een
paspoort aangevraagd worden. Je kan een kids-ID bekomen bij de dienst bevolking op
het stadhuis. Het bewijsje kost
drie euro. Alle info is na te lezen op www.tienen.be. (VDT)

Portretten langs oevers van Gete
TIENEN

De namen van mensen die wél
wilden meewerken, werden in
een hoed gestoken. «Daaruit hebben we mensen geloot die uiteindelijk geportretteerd werden»,
zegt Freddy.

Kunstvereniging Art-X pakt tijdens de Week van
de Amateurkunsten uit met een uniek portrettenproject. Portretten van mensen die langs beide zijden van de Grote Gete wonen, worden ten- Veiling
«De kunstenaars wisten niet op
toongesteld aan hun woningen.
voorhand wie ze gingen portretCHRISTIAN HENNUY
24 kunstenaars hebben bijna een
jaar aan het project gewerkt. «We
portretteren een volledige
straat», legt projectleider Freddy
D’Hoop uit. «We kozen de wijk
langs beide zijden van de Grote
Gete in het stadscentrum, een
stuk van de Beggaardenstraat en
de Reizigersstraat. 35 van de 53
huizen wilden meewerken. De
portretten worden op zondag 26

april geëxposeerd aan de huizen.»
De kunstenaars hebben de hele
buurt bezocht om de bewoners te
vragen of ze wilden meewerken.
«We kregen veel meer respons in
de Beggaardenstraat dan in de
Reizigersstraat. In de Reizigersstraat liggen dan ook meer appartementen. We hebben nochtans
alles geprobeerd in de Reizigersstraat: aanbellen, briefjes in de
bussen steken, maar het lukte
daar minder goed.»

teren», gaat hij verder. «Ze mochten wel het genre kiezen: fotografie, tekening, aquarel, schilderij...
We gaan die portretten die zondag bij de huizen zetten. Als het
slecht weer is, trekken we met de
portretten naar het voormalige
Rode Kruisgebouw, het oude Beggaardenklooster.»
In het oude Beggaardenklooster
loopt op zaterdag 25 en zondag
26 april nog een groepstentoonstelling met andere werken van
ART-X. Op 26 november om 16

uur worden de portretten geveild. De opbrengst gaat naar
Blits, de scoutsgroep die zich richt
tot jongeren met een handicap.
«Onze artiesten staan hun werken af voor de veiling. We gaan
ook een boek uitbrengen met alle
portretten, de uitleg van het project en de geschiedenis van de
straat. Heel wat mensen uit de
wijk waren blij dat daar eens iets
gebeurde en dat ze hun verhaal
konden vertellen», zegt Freddy.
«We mogen het oude Beggaardenklooster uitzonderlijk gebruiken van de eigenaar die het restaureert en we zijn daar zeer blij
om», zegt voorzitter Karin Massin
van Art-X. «Art-X zelf is uitgeweken naar de Chalet Vert, een vroeger café op de hoek van de IJzerstraat en de Kabbeekvest. We hopen dat het onze definitieve locatie wordt.»

De kunstenaars van Art-X. Foto Bollen

Showroom België Trade Towers
Vosveld 11H, 2110 Wijnegem - Antwerpen
tel. 0032-(0)495 54773
MAANDAG GESLOTEN, DINSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 10.00 - 18.00 UUR
OOK ZONDAGS GEOPEND

Inschrijvingen
Tinteltuin
Op 1 september gaat de nieuwe freinetschool van start in
de gehuurde hoeve aan de Merepoel in Goetsenhoven. Na de
paasvakantie starten de inschrijvingen. De school krijgt
de naam TintelTuin mee. (VDT)

DIEST

Stad vervangt
zitbanken
De stad Diest koopt dertig
nieuwe zitbanken aan. De
banken moeten de versleten
zitbanken op het grondgebied
vervangen. De kostprijs bedraagt 7.980 euro. De stad
voorziet de nodige financiële
middelen in de begroting van
2009. (KBB)

LANDEN

Open Vld verlaat
tijdelijk zitting
De stad Landen heeft vacatures uitgeschreven voor een
diensthoofd technische uitvoering en logistieke ondersteuning en een projectcoördinator woonbeleid. De twee
voorstellen tot wijziging van
de personeelsformaties kwamen op de agenda van de gemeenteraad. Bij de stemming
stonden de Open Vld-fractieleden op om plaats te nemen
in het publiek.
«Nog voor we onze goedkeuring konden geven aan dit
voorstel, stonden de vacatures
al te lezen in het infoblad Licht
op Landen, die een dag voor de
gemeenteraad in de bus viel bij
de Landenaren», zegt Didier
Reynaerts (Open Vld). «Dit is
een flagrante miskenning van
de oppositiepartijen rond de
tafel. Zo’n praktijken hebben
zich in het verleden al te vaak
voorgedaan.»
Volgens schepen van Communicatie Gino Debroux gaat het
om een ongelukkig toeval. «De
raad had plaats op 31 maart en
Licht op Landen valt normaal
telkens de eerste week van de
maand in de bus. Blijkbaar
werd het infoblad deze keer
toevallig wat vroeger bedeeld,
maar daar kan je de stad moeilijk een verwijt voor maken.»
SPiL en Vlaams Belang onthielden zich bij de stemming.

BH
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PROFITEER NU & GENIET
VAN 10 JAAR GARANTIE !

HET RENOVEREN VAN
UW HOUTEN TRAP OF

in 1 dag een nieuwe trap, zonder hak- en breekwerk !

HET BEKLEDEN

De voordelen van een traprenovatie :
geschikt voor alle soorten bestaande trappen
keuze uit vele materialen en uitvoeringen
wanden, behang & vloeren worden niet beschadigd

VAN EEN BETONNEN
TRAP IS, DANKZIJ DE

Het resultaat :
geluidsdempend makkelijk in onderhoud
een huismijt-vrije trap, veilig door
antislip-voorzieningen

TRAPRENOVATIE
VAN UPSTAIRS,

Ontvang nu GRATIS een overloopvloer én geniet van
een afbetaling zonder intresten of extra kosten

NU VOOR IEDEREEN
BEREIKBAAR ÉN

www.upstairs.com info@upstairs.com

0495-20 58 59

BETAALBAAR !

(VDT)
BH

