
Bedrijf B-token produceert munten met braille voor slechtzienden

Nieuwste jetons kan je voelen
RETIE

Het Retiese bedrijf B-token heeft een
‘braille token’ gelanceerd. Dat zijn felge-
kleurde jetons die blinden en slechtzien-
den onder meer kunnen gebruiken om
mee te betalen op festivals en bij evene-
menten. De waarde staat ook in braille
op de jeton. «Voordien moesten we al-
tijd hulp vragen om te betalen op een
evenement», zegt Nick Mermans van
Blindenzorg Licht en Liefde.
BERT HUYSMANS

«Het idee van een braille token
ontstond een half jaar geleden»,
zegtNathalieBreugelmansvanB-
token. «Wij zijn heel erg bezig
met maatschappelijk verant-
woordondernemen,metbijvoor-
beeld volledig biologisch af-
breekbare jetons of het opnieuw
verwerken van oude jetons. We
wilden graag blinden en slecht-
ziendenhelpen.Wezijn gaan sa-
menzittenmetBlindenzorgLicht
en Liefde om samen een product
opmaat temaken.»
Debraille token is felgekleurd en
heeft vier waarden van 1, 2, 5 en
10 eenheden. Het cijfer staat op
de voorkant groot en in reliëf af-
gebeeld. Op de achterkant staat
de waarde in braille weergege-
ven. De felle kleuren per waarde
maken het voor slechtzienden
makkelijker de jetons van elkaar
te onderscheiden. «We bekijken
ditalseensoortbasismodel,want
de tokens kunnen we personali-
seren. Zo kunnen we bijvoor-
beeld de naam van een festival
toevoegenof specialeversiesma-
ken. We doen dit om de blinden
en slechtzienden te hélpen, niet
om het grote geld te verdienen.
Want financieel wordt dit waar-
schijnlijk geen wonderproduct.

Datiswellichtookderedenwaar-
om dit soort jetons nog niet be-
stond. We hebben bewust geen
patent genomen. Hopelijk gaan
onze concurrenten dit soort je-
tons ookmaken, zodat nogmeer
mensengeholpenworden.»

Enthousiast

Intussen hebben enkele blinden
enslechtziendendebraillejetons
al uitgetest. «Met goede resulta-
ten», reageert Retienaar Nick
Mermans van de Blindenzorg
Licht en Liefde. «De mensen wa-
ren echt enthousiast. Als het van
ons afhangt, mogen ze deze je-
tonsoveralgaangebruiken.Voor-
dienmoestenwealtijdaanande-
renvragenomvooronstebetalen
of ombijvoorbeeldeens tekijken
welke jetons we in de hand had-
den. We zijn ook heel blij dat B-
token met ons contact opgeno-
men heeft. Meestal is het de om-
gekeerde wereld en moeten wij
gaanaankloppenomtevragenof
een bedrijf iets toegankelijk kan
makenvoorons.»
B-token produceert per jaarmo-
menteeleen38miljoenexempla-
renvanverschillende soorten je-
tons. Onder meer op de Lokerse
Feesten en op Polé Polé betaal je

pintjes en snacks met de Retiese
jetons.Zelfs inoorlogszoneswor-
den, via de Verenigde Naties, Re-
tiese jetons gebruikt die kunnen
wordeningeruildvoorvoedselen
drank. Intussen is het bedrijf, dat
aan de Veldenstraat in Retie
twaalf werknemers telt, actief in
zestig landen. Het bezit boven-

dien een vestiging in deVerenig-
deStaten.«IndeVerenigdeStaten
hebben we al enkele concrete
contacten voor de braille tokens.
We gaan hier reclame voor ma-
ken bij al onze klanten, zodat
onze jetons wereldwijd blinden
en slechtzienden kunnen hel-
pen.»

DeblindeNickMermans en directriceNathalie Breugelmans vanB-token. Foto’s Ton Wiggenraad

Eenwerknemer is bezigmet
rode braille tokens.

Een cijfer op de ene zijde, braille op de andere.

Het festivalReggaeGeelopent
vandaagdepoorten.Vandaagen
morgenkomennaar schatting
55.000Reggaefansnaarhet festi-
valterreinaanMalosewaveraf-
gezakt.Deeerstekampeerders
kwamengisteravondalaan.

Het festival Reggae Geel brengt
vandaag enmorgenweer enkele
tienduizenden muziekliefheb-
bers naar de Kempen. Gisteren is
dehandgelegdaandeallerlaatste
voorbereidingen.«Wehebbende
laatste puntjes nog bijgewerkt,
maar nu kunnen we de festival-
gangersontvangen», zegtorgani-
sator Kris Eelen. «Alles is vrij vlot

Reggaefestival verwacht 55.000 fans
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DeGroteMarkt inTurnhout is
vanaf vandaag totenmetzon-
dagopnieuwhetdecorvoorhet
smakelijke festival Turnhout
Culinair.Opeengigantisch ter-
raskan jegenietenvanhonder-
denproevertjes.Nieuwiseen
marktmet streekproductenop
zondagmorgen.

Spaanse keuken, Indische ge-
rechten,barbecue,eencocktail-
bar of kindergerechten, Turn-
hout culinair probeert een ge-
varieerd aanbod aan deman te
brengen.Hetheleweekendbie-
den lokale horeca-zaken en

varieerde gerechten te proe-
ven», zegt Ann De Beuckelaar
vanTurnhoutCulinair.
Dit jaar is het evenement toe
aan zijnderde editie.Het eerste
jaar lokteTurnhoutCulinairbij-
na 8.000 bezoekers, vorig jaar
waservolgensdeorganisatoren
nog meer volk aanwezig. Ook
dit jaar verwachten ze een
mooieopkomst.
Drie lokale bands zorgen voor
muziek. Vanavond speelt Silly
Coincidencevanaf20uur,zater-
dagstaatom20uurDesperated
Companyopdeplankenenzon-
dag is er vanaf 16 uur Fair Play.

Festival ’Turnhout Culinair’
palmt drie dagen Grote Markt in

TURNHOUT
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Bedrijf B-token produceert munten met braille voor slechtzienden

Nieuwste jetons kan je voelen
RETIE

Het Retiese bedrijf B-token heeft een
‘braille token’ gelanceerd. Dat zijn felge-
kleurde jetons die blinden en slechtzien-
den onder meer kunnen gebruiken om
mee te betalen op festivals en bij evene-
menten. De waarde staat ook in braille
op de jeton. «Voordien moesten we al-
tijd hulp vragen om te betalen op een
evenement», zegt Nick Mermans van
Blindenzorg Licht en Liefde.
BERT HUYSMANS

«Het idee van een braille token
ontstond een half jaar geleden»,
zegtNathalieBreugelmansvanB-
token. «Wij zijn heel erg bezig
met maatschappelijk verant-
woordondernemen,metbijvoor-
beeld volledig biologisch af-
breekbare jetons of het opnieuw
verwerken van oude jetons. We
wilden graag blinden en slecht-
ziendenhelpen.Wezijn gaan sa-
menzittenmetBlindenzorgLicht
en Liefde om samen een product
opmaat temaken.»
Debraille token is felgekleurd en
heeft vier waarden van 1, 2, 5 en
10 eenheden. Het cijfer staat op
de voorkant groot en in reliëf af-
gebeeld. Op de achterkant staat
de waarde in braille weergege-
ven. De felle kleuren per waarde
maken het voor slechtzienden
makkelijker de jetons van elkaar
te onderscheiden. «We bekijken
ditalseensoortbasismodel,want
de tokens kunnen we personali-
seren. Zo kunnen we bijvoor-
beeld de naam van een festival
toevoegenof specialeversiesma-
ken. We doen dit om de blinden
en slechtzienden te hélpen, niet
om het grote geld te verdienen.
Want financieel wordt dit waar-
schijnlijk geen wonderproduct.

Datiswellichtookderedenwaar-
om dit soort jetons nog niet be-
stond. We hebben bewust geen
patent genomen. Hopelijk gaan
onze concurrenten dit soort je-
tons ookmaken, zodat nogmeer
mensengeholpenworden.»

Enthousiast
Intussen hebben enkele blinden
enslechtziendendebraillejetons
al uitgetest. «Met goede resulta-
ten», reageert Retienaar Nick
Mermans van de Blindenzorg
Licht en Liefde. «De mensen wa-
ren echt enthousiast. Als het van
ons afhangt, mogen ze deze je-
tonsoveralgaangebruiken.Voor-
dienmoestenwealtijdaanande-
renvragenomvooronstebetalen
of ombijvoorbeeldeens tekijken
welke jetons we in de hand had-
den. We zijn ook heel blij dat B-
token met ons contact opgeno-
men heeft. Meestal is het de om-
gekeerde wereld en moeten wij
gaanaankloppenomtevragenof
een bedrijf iets toegankelijk kan
makenvoorons.»
B-token produceert per jaarmo-
menteeleen38miljoenexempla-
renvanverschillende soorten je-
tons. Onder meer op de Lokerse
Feesten en op Polé Polé betaal je

pintjes en snacks met de Retiese
jetons.Zelfs inoorlogszoneswor-
den, via de Verenigde Naties, Re-
tiese jetons gebruikt die kunnen
wordeningeruildvoorvoedselen
drank. Intussen is het bedrijf, dat
aan de Veldenstraat in Retie
twaalf werknemers telt, actief in
zestig landen. Het bezit boven-

dien een vestiging in deVerenig-
deStaten.«IndeVerenigdeStaten
hebben we al enkele concrete
contacten voor de braille tokens.
We gaan hier reclame voor ma-
ken bij al onze klanten, zodat
onze jetons wereldwijd blinden
en slechtzienden kunnen hel-
pen.»

DeblindeNickMermans en directriceNathalieBreugelmans vanB-token. Foto’s Ton Wiggenraad

Eenwerknemer is bezigmet
rode braille tokens.

Een cijfer op de ene zijde, braille op de andere.

Het festivalReggaeGeelopent
vandaagdepoorten.Vandaagen
morgenkomennaar schatting
55.000Reggaefansnaarhet festi-
valterreinaanMalosewaveraf-
gezakt.Deeerstekampeerders
kwamengisteravondalaan.

Het festival Reggae Geel brengt
vandaag enmorgenweer enkele
tienduizenden muziekliefheb-
bers naar de Kempen. Gisteren is
dehandgelegdaandeallerlaatste
voorbereidingen.«Wehebbende
laatste puntjes nog bijgewerkt,
maar nu kunnen we de festival-
gangersontvangen», zegtorgani-
sator Kris Eelen. «Alles is vrij vlot
verlopen, enkel vorige zaterdag
zijn er met het stormweer een
paarzakengaanvliegenenwaser
wat lichteschade.Dat isuiteinde-
lijkeenverlorendaggeweestom-
dat we alles weer moesten her-
stellen en opnieuw plaatsen. In-
tussen zijn we een geoliede ma-
chine geworden omdat we kun-
nen terugvallen op een vaste
ploeg van vrijwilligers die zich
bijna elk jaar voor het festival in-
zet.»
Op de vijf podia aan het festival-
terreinaanMalosewaverstappen
vandaag en morgen onder meer
Shaggy,SuperCat, JoseyWalesen
Assassin. «We zijn heel trots op
onze affiche. Met artiesten als
Shaggy trekken we een breder
publiek aan. Ik ben ook heel blij
met Super Cat. Het is de eerste
keer dat hij een groot festival in
Europa aandoet. We proberen
hemaljarentepakkentekrijgen.»

Camping vroeger open
Gisterenkwamendeeerste festi-
valgangersal toe.Normaalgezien
gingen de poorten van de cam-
ping pas vanochtend open,maar
deorganisatiebeslistegisterenin

Reggaefestival verwacht 55.000 fans

GEEL

Deze dames rollen een volledige kampeeruitrusting doorBel.

OrganisatorKris Eelen voor het podium. Foto’s Ton Wiggenraad

de vooravond al de eerste kam-
peerderstoetelaten.Diemoesten
welenkelekorteregenbuientrot-
seren. «We hopen over twee da-
gen tussen 55.000 en 60.000 be-
zoekers te mogen ontvangen.
Voor de festivaldagen zelf wordt
mooiweervoorspeld.Wehebben
al 2.000 ticketsmeer verkocht in
voorverkoop dan vorig jaar. Het

ziet erdusgoeduit.»

Aan de kassa
Deonlinevoorverkoopisgisteren
afgesloten. Aan de kassa van het
festival zijn erwelnog ticketsbe-
schikbaar. Een vrijdagticket kost
40 euro, op zaterdag mag je bin-
nen voor 50 euro. Combitickets
zijn tekoopvoor60euro. (BHR)

LOENHOUT

Loenhout Zomert
in augustus

Loenhout Zomert organiseert
voor de zestiende keer avond-
concertenopdeeerstedriedon-
derdagenvanaugustus.Dievin-
denplaatsopdefeestweidevan
de Dorens. Op 6 augustus komt
eenpersoonscircusFermichelli,
gevolgd door een optreden van
coverbandVCDeGies. Deweek
erop start SingleMalt acoustic-
one-man-bandmetdaarnaeen
optreden van Men and a lady.
Opdonderdag20augustussluit
Domino de concertenreeks af.
VoordeallerkleinstenzijnLom-
pi en Zompiweer aanwezig. De
optredens starten rond 19 uur
op het festivalterrein naast het
dienstencentrum aan de
Brechtseweg 29. De toegang is
gratis.Meer info opwww.loen-
houtzomert.be. (VTT)

VARENDONK

Varendonk
viert feest
In het gehucht Varendonk vin-
den komend weekend de Va-
rendonkfeesten plaats. Vrijdag
31 juli om 20 uur vindt in een
grote feesttent aan de Grote
Steenweg 63 in Veerle-Laakdal
eenquizplaats. JosReymen,ali-
as denApotheker, heeft de quiz
opgesteld. Een quizteam be-
staat uit maximum zes perso-
nen, deelnemen kost 15 euro.
Meer informatie kan je beko-
men bij Luc Van de Weyer
(0496/21.77.76).
Zaterdag 1 augustus 2015 volgt
de opening van Café Casa Mia,
ook aan de Grote Steenweg in
Veerle.Om20uurbegint er een
karaoke-avond. De toegang is
gratis.
Inwatooithetkleinstegemeen-
tehuis van België was worden
de drankbonnen verkocht. Dat
kleinegemeentehuisbooddes-
tijds enkel ruimtevoordeamb-
tenaar van de burgerlijke stand
en het jonge koppel. De familie
wachtte buiten tot het burger-
lijkhuwelijk een feitwas. (EJM)

GEEL

Gheelamania
op dvd te koop
De film van het totaalspektakel
Gheelamania is binnenkort te
koop op dvd. Gheelamaniawas
dit jaar aan zijnderdeeditie toe
alsonderdeelvandevijfjaarlijk-
seDimpnadagen,devieringvan
depatroonheiligeDimpna.
15.000 toeschouwers hebben
de voorstellingen in mei bijge-
woondindegrotetentvlakvoor
het stadhuis. De acteurs slaag-
denerinombijelkevoorstelling
een staande ovatie te krijgen
van het publiek. Eén voorstel-
ling was speciaal gereserveerd
vooreenprofessionelecamera-
ploeg.Dedvd isnormaalgezien
eind augustus beschikbaar. Be-
stellen kannog totmet dinsdag
14 augustus met een mail naar
dimpnadagen@geel.be.Perdvd
betaal je20euro.
Wiedatwenst,kanookeenver-
sieopblu-raykrijgen.Diewordt
wel enkel gemaakt als er vol-
doende aanvragen zijn. De ver-
sie in blu-ray kost 25 à 30 euro
per stuk.
Ook de vorige editie vanGheel-
amania is op DVD vastgelegd.
Voor 10 euro kan je nog enkele
exemplaren van de dvd van die
editie te pakken krijgen bij de
dienst Toerisme of via dimpna-
dagen@geel.be. (BHR)

AARSCHOT

Samen zingen
Wie graag zingt, is op vrijdag 7
augustus om 20.30 uur op de
GroteMarkt inAarschotaanhet
juiste adres. Want daar vindt
opnieuwAarschot Zingt plaats.
De ‘Aarschot Zingt XL senseet-
ion liveband’ het publiek mee
door een repertoire van een 25
meezingers. Van Boudewijn De
Groot over Louis Neefs tot het
AarschotseKIA.Bovendienstaat
dit jaar ook dansmuziek op het
programma. (SDB)

DeGroteMarkt inTurnhout is
vanaf vandaag totenmetzon-
dagopnieuwhetdecorvoorhet
smakelijke festival Turnhout
Culinair.Opeengigantisch ter-
raskan jegenietenvanhonder-
denproevertjes.Nieuwiseen
marktmet streekproductenop
zondagmorgen.

Spaanse keuken, Indische ge-
rechten,barbecue,eencocktail-
bar of kindergerechten, Turn-
hout culinair probeert een ge-
varieerd aanbod aan deman te
brengen.Hetheleweekendbie-
den lokale horeca-zaken en
middenstandershunlekkernij-
en aan in 23 stands op het
marktplein.Dekraampjesstaan
opgesteldrondeencentraal ter-
ras,waar jekaneten.
De toegang tot het culinaire
plein is gratis, maar gerechtjes
endrankenkostentussen1en7
euro.«Wewillenhetbetaalbaar
houden,daaromdevastgelegde
prijzen. Onze bedoeling is om
iedereenkans tegevendezege-

varieerde gerechten te proe-
ven», zegt Ann De Beuckelaar
vanTurnhoutCulinair.
Dit jaar is het evenement toe
aan zijnderde editie.Het eerste
jaar lokteTurnhoutCulinairbij-
na 8.000 bezoekers, vorig jaar
waservolgensdeorganisatoren
nog meer volk aanwezig. Ook
dit jaar verwachten ze een
mooieopkomst.
Drie lokale bands zorgen voor
muziek. Vanavond speelt Silly
Coincidencevanaf20uur,zater-
dagstaatom20uurDesperated
Companyopdeplankenenzon-
dag is er vanaf 16 uur Fair Play.
«Nieuw dit jaar is op zondag
onze ambachtelijke voedings-
marktmetstreekproducten.Die
staat aan de noordzijde van de
markt. DaarverkopenKempen-
se voedingsbedrijven hun han-
delswaren», verduidelijkt Ann
DeBeuckelaar.
Turnhout Culinair begint van-
avond om 18 uur, zaterdag en
zondag starten de festiviteiten
vanaf 12uur. (DVGT)

Festival ’Turnhout Culinair’
palmt drie dagen Grote Markt in

TURNHOUT

MarioMarinelli en zijn vrouwAnnDeBeuckelaer voor de
kraampjes op deGroteMarkt in Turnhout. Foto Ton Wiggenraad
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Eigen
import

binnen- &
buitenmeubelen

ONTDEK NU OOK MEER DAN 50 NIEUW
BINNENGEKOMEN ARTIKELEN AAN

DE BESTE PRIJS!
Ook op zon- en feestdagen.

Meubelen worden gratis thuisgeleverd
binnen de 24 uur.

Herenthoutsesteenweg 101 - 2560 Nijlen
Tel: 034642006 - Fax: 034225248

Openingsuren: alle dagen van 10-18 uur / Dinsdag gesloten

STUNTAANBIEDING:Volledig salon aan slechts€799

Nieuwe
collectie!
Tafel old teak

110cmB x 300cm L
bladdikte = 5cm

OPNIEUW MASSA VOLK VOOR NA-TOURCRITERIUM

HERENTALS

Op hetmiddaguur barstte boven
deGroteMarktvanHerentalseen
wolkbreuk los. Het zou de voor-
bode zijn van nog meer regen-
druppels. Maar eens het criteri-
um in zicht kwam, lietendedrei-
gendewolkenHerentals links lig-
gen. En de bezoekers kwamen
massaal naar de stad vanRik Van
Looy. «Wij zijn heel regelmatige
bezoekers van het criterium in
Herentals», vertelde de familie
MeesensuitWesterlo. Stijn,Mat-
seenJornestondenaandeBoven-
rij,waarderennersdelaatsteme-
ters aflegden. «We komen niet
voor bepaalde renners, maar het
is leukomaldie topperseensvan
dichtbij te bekijken. Het is vooral
desfeerdieonsaanspreekt.Dere-
gennemenweermetdeglimlach
bij.»
EdmondBeijerenzijnechtgenote
Marie-José kwamen uit het Lim-
burgse Bree. Zij noemden zich
trouwe fans van het Herentalse
criterium.«Hetisdeelfdekeerdat
wehier zijn. Van in de vroegena-

middag staan we op ons vastste
stek, indebuurtvandeLantaarn-
padendeBovenrij.Als jeditgratis
kanmeemaken,mag jeniet twij-
felen. Het is onze jaarlijkse uit-
stap.»

Samen sterk
HerentalsFietstenFeestbetekent
ook voor de tientallen horecaza-
keneenhoogdag.Drie cafébazen
vandeGroteMarkt,WimVanDo-
ninck vanDenBeiaard, FrankRa-
stellivanDeZalmenKeesSwaans
vanHetGildenhuis, hadden voor
degelegenheiddehandeninme-
kaar geslagen. «Omdat onze za-
ken aan de achterzijde van het
parcours liggen, hebben we dit
jaar besloten om voor de eerste
keersamenééngroteopententte
hurendiewegezamenlijkgebrui-
ken», zegt Wim Van Doninck.
«Vroeger had elke café apart ten-

tjes staan. Nukomenalle inkom-
sten samen in één pot, en na He-
rentalsFeestwordtallesgedeeld.
Op die manier heb je ook meer
mogelijkheden.»

Handtekeningen
Het iseengewoontedathetgrote
publiek tegen de vooravond de
GroteMarkt opzoekt.Ophetmo-
mentdatderennerszicheenweg
baanden naar het grote podium
voorde traditionele voorstelling,
was het drummen voor een
plaatsje. Enkele tenoren, zoals
ondermeerdeColombiaanNairo
Quintana, tweede in het alge-
meen klassement in de Ronde
van Frankrijk en ritwinnaar Greg
VanAvermaet, hadden toen al de
duizend vip’s een bezoekje ge-
bracht.Zijwareneveneenspopu-
lairbijhandtekeningenjagers.Sa-
men met nationaal kampioen

Preben Van Hecke, beste Belg uit
de Tour Serge Pauwels en ritwin-
naarZdenekStybarnamenQuin-
tanaenVanAvermaetnadiennog
plaats in een cabrio voor een

tocht langshetparcours,waarde
toeschouwers rijendik stonden.
Wie ook nog altijd handtekenin-
genmag plaatsen, is de 81-jarige
keizer van Herentals, Rik Van
Looy. Hij isdewinnaarvannegen
ritten in de Ronde van Frankrijk
en veroverde de groene trui in
1963.

Voor de organisatoren was het
opnieuweenmeerdangeslaagde
eerstedagvanHerentalsFietsten
Feest. Ondanks het feit dat de
weergodennietmeewerkten. De
eieren die de organisatoren deze
week hebben afgegeven in het
voormalige klooster van de kar-
melietessen op de Grote Markt,
nuhotelKarmel,hebbengeenef-
fect gehad. «Een beetje jammer
van de regen, maar het moest er
eens van komen», maakte voor-
zitterCharlesVandeWouwereen
eerste balans op. «Maar als je be-
kijkt hoeveel volk hier opnieuw
aanwezig, kunnen we alleen
maarheelcontentzijn. Ikhebnog
geen idee van het aantal bezoe-
kers,maarhetzijnerveleduizen-
den.»
Vorig jaardaagdennaarschatting
30.000 toeschouwers op in het
centrum.

Voor de eerste
keer in zijn ge-
schiedenis
moest het na-
Tourcriterium
van Herentals af-
rekenen met re-
gen. Maar dat
deerde het pu-
bliek niet, dat op-
nieuw massaal
aanwezig was.
«Als je dit gratis
kan meemaken,
mag je niet twijfe-
len», zei een kop-
pel wielerfans.
JEF TEGENBOS

Regen kan wielerpret niet bederven
OokRikVanLooy (81) deelde handtekeningen uit. DLCJanBakelants zet een handtekening voor een fan. DLCWoutVanAert pleziert jonge supporters. Belga

HOOGSTRATEN

Groentenfeest
zoekt vrijwilligers

De organisatie van Groenten &
Bloemen is op zoek naar hel-
pende handen. De openlucht-
tentoonstellingvanbloemstuk-
ken vindt plaats op 19, 20 en 21
september.Omalle stukken tij-
digklaartekrijgen,doendeont-
werpers elk jaar een beroep op
vrijwilligers.Ookdit jaarhopen
zeopheelwathelpendehanden
en daarom organiseren ze een
informatieavond op maandag
24 augustus om19.30 uur in de
kantine van Veiling Hoogstra-
ten. De ontwerpers benadruk-
kendatbasiskennisvanbloem-
schikken een pluspunt is, maar
zeker niet vereist. Behalve
bloemschikkers zoekendeont-
werpers ook nog mannen die
willen helpen bij de opbouw
vandecreaties. (DVGT)

HOOGSTRATEN

Stad pakt uit met
moederdagbox
Na de Hoogstraatse geschen-
kenmand voor de eindejaars-
feesten heeft Hoogstraten nu
ook een moederdagbox. Dat is
een geschenkverpakking met
lokalespecialiteitenzoalsonder
meer de Hoogstraatse aardbei-
en en kerstomaatjes. Ook fiets-
kaartenvoordeAardbeienroute
en de Spek- en Eierenroute ho-
ren bij de verrassing. Wie zijn
moeder graag verrast met dit
unieke geschenk, moet voor 10
augustus zijn bestelformulier
indienen bij Toerisme Hoog-
straten. De formulieren kan je
downloadenviadestadswebsi-
te.DeToeristischedienstmaakt
daarna de bestelling klaar. Die
kan jeophalenopvrijdag14au-
gustusofopmoederdagzelf,za-
terdag15augustus. (DVGT)

MOL

Natalia en Regi
op Rondplein
De laatste PopUp Live van deze
zomer brengt K’s Choice, Mika,
Natalia,Regi,Scala,Christoff,de
Ketnetband en Maartje Van
Neygen naar het Rondplein in
Mol. Dat gebeurt op woensdag
5 augustus. Eerder raakte al be-
kend dat ook Gers Pardoel en
BartKaëll ophetMolsepodium
klimmen. De avond start om19
uurenduurt tot23uur.De tele-
visieopnames voor de uitzen-
ding op één starten omstreeks
20.30 uur. Eerst zal DJ Dimitri
D’Anvers het publiek komen
opwarmen.Detoegangisgratis.
Het gemeentebestuur van Mol
raadt iedereen aan om met de
fiets te komen. Wie toch zijn
auto verkiest, kan parkeren op
de parkings Rivierstraat, Den
Uyt, ‘t Getouw,Hangarstraat en
KeirlandseZillen. (BHR)

HERENTALS

Jan De Smet
krijgt ’Nestor’
De Herentalse Nestorprijs gaat
dit jaar naar dichteres Aleidis
Dierick en naar kleinkunste-
naarJanDeSmet,vooralbekend
vanDeNieuweSnaar.DeNestor
bekroont elk jaar verdienstelij-
ke Vlaamse kunstenaars. De
laureatenkrijgenhunprijs inde
schouwburg van cultuurcen-
trum ‘t Schaliken in Herentals.
Deuitreikingvindtplaatsopza-
terdag 22 augustus om 15 uur.
De toegang is gratis. Vooraf in-
schrijven is verplicht. (BHR)

Aldi krijgt geen vergunning voor bouw
winkel aan Antwerpsesteenweg

Nadathet schepencollegevan
Vosselaardevergunningsaan-
vraagvanAldi alweigerde,heeft
nuookdeprovinciedeaanvraag
verworpen.DeDuitsewinkelke-
tenmagdusgeennieuwevesti-
gingbouwenaandeaandeAnt-
werpsesteenweg.

Aldi NV had vorig jaar in decem-
bereenvergunningsaanvraagin-
gediend voor een winkelvesti-
ging aan de Antwerpsesteenweg
tussen de nummers 219 en 221.
In april van dit jaar weigerde het
schepencollegevanVosselaardie
aanvraag, omdat de gemeente
het groen indegemeentewil be-
schermen. De locatie is een on-
derdeel van een groot groen ter-
reintussenbeschermdlandschap
deKonijnenberg endeAntwerp-
sesteenweg.Degemeentemeent
datdoordekomstvaneensuper-
markt heel wat bomen zullen

verdwijnen endat Aldi verkeers-
problemenmetzichmeebrengt.
Hetgemeentebestuurwilboven-
diennietdatdeAntwerpsesteen-
weg een aaneenschakeling van
winkelketens wordt. «Nieuwe
handelsvestigingen aan de Ant-
werpsesteenweg zijn enkel toe-
gelaten in het kerngebied tussen
Molenstraat enDreef (doorsteek
Osseven), op voorwaarde dat ze
eenbeperktehandelsoppervlak-
te hebben. Dus geen supermark-
ten. Bestaande grootschalige
handelsvestigingen kunnen niet
wordenuitgebreid,zoalsbijvoor-
beeld Colruyt. Het herbouwen
van bestaande volumes is wel
toegelaten, zoals Delhaize doet»,
zegt burgemeester Josée Hey-
kants-Jansens.
Het provinciebestuur volgde de
redenering van het schepencol-
lege en heeft het beroep vanAldi
NVniet ingewilligd. (DVGT)

VOSSELAAR

Het is leuk om
al die toppers van
dichtbij te bekijken

FAMILIE MEESENS

Hebbes!NairoQuintana heeft een krabbel gezet en geeft de balpen terug. Het tafereel wordt op de foto vastgelegd. Foto Maria De La Cruz


