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VLEZENBEEK

Scrabblebegeleiders in de
bloemetjes gezet
HubMoonenenRitaDesmecht zijn door schepenenGuntherCoppens en
JanDesmethvanSint-Pieters-Leeuwindebloemetjesgezetvoorhuninzet
voor de scrabbleweek die elk jaar in deMerselborre in Vlezenbeekwordt
georganiseerd. Hub leidt al twintig jaar de scrabbleweek in goede banen
en kan sinds kort ook rekenenopde hulp vanRita.Dit keer speelden bijna
zevenhonderdschoolkinderendevoorbijedagenscrabblemetdebedoeling
omhencreatief te lerenomgaanmettaal.

Foto Mozkito (BKH)

SINT-PIETERS-LEEUW

Vic Feytons Erediploma voor
organist Jozef Sluys
HetDavidsfondsvanSint-Pieters-LeeuwkendehetVicFeytonsErediplo-
ma toe aan organist Jozef Sluys uit Vlezenbeek. Het diplomawordt elk
jaaruitgereiktaanmensendiedegemeenteopcultureelvlakopdekaart
zetten. JozefSluyswas jarenlangdeorganistvandeSint-Michielskathe-
draal inBrussel.AlsartiestvanwereldniveautradhijopvandeVerenigde
StatentotNieuw-Zeeland,vanMexicototZuid-Afrikaentot indevroe-
gere Sovjet-Unie. Eind 2012 rondde hij zijn artistieke loopbaan af. Zijn
echtgenote namop de nieuwjaarsreceptie van hetDavidsfonds de prijs
inontvangst. Foto Mozkito (BKH)

HERFELINGEN Verenigingen zamelen 2.100 euro voor Haiyan in

MOLLEM
Vzw Ambras overhandigt cheque
van 1.500 euro aan De Stap
DevzwAmbrasoverhandigdeeenchequevan1.500euroaantherapeu-
ten Tinneke enHannah van groepspraktijk De Stap uitMollem.De vzw
Ambras werd eind 2011 opgericht door zes mensen die vonden dat het
tijdwerdom iets extra tedoenvoormensenmeteenbeperking.Binnen-
kortwordtdankzij vzwAmbraseen initiatiefnaarkinderenmetautisme
gestart.DevzwAmbrashooptzoveelmogelijkmensente helpenenkan
rekenenopvelevrijwilligers. Info: www.vzwambras.be.FotoMozkito(WDS)

HALLE Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia organiseert Winterconcert
De Koninklijke Harmonie Sin-
te-CeciliaHalleorganiseert op
1 februari een muzikaal feest.
Het jaarlijkse winterconcert
staat garant voor een aange-
name avond. Ook nu weer
brengt het orkest een gevari-
eerdprogramma:Van ‘Romeo
and Juliet’ van Nino Rota tot
‘Howtotrainyourdragon’van
John Powell. Ook het jeugdor-
kest ‘t Harmoniekemaakt zijn
opwachting. Het concert start
om 19.30 uur in cultuurcen-
trum ‘t Vondel. Kaarten zijn in
voorverkoopbeschikbaarvoor
7 euro bij muzikanten en be-
stuursleden via 02/306.62.24
(vanaf 18 uur) of www.khhal-
le.be. Aan de kassa kost een
kaart10euro.FotoMozkito(BKH)

OETINGEN

Gemeenteraad krijgt
rondleiding in B-PHOT
Het nieuwe B-PHOT onderzoeksinstituut van
deVUBindeVollezelestraat inOetingenopen-
dehaardeurenvoordeledenvandegemeente-
raadendeOCMW-raadsleden.Demensenkre-
gen een rondleiding en natuurlijk een gepaste
uitlegvanondermeerHugoThienpont. Insom-
mige stofvrije ruimtes moesten de bezoekers
zelfs speciaal een plastiek omhulsel over hun
schoenen trekken alvorens ze de ruimte betra-
den. Foto Colpaert (MCT)

LEERBEEK Nieuwjaarsreceptie van Open Vld verwelkomt Annemie Neyts

Opdenieuwjaarsreceptie vanOpenVldkwam
ookAnnemieNeytsevenlangs.DezaalParecia
inLeerbeekliepaardigvoltijdensdenieuwjaars-
receptie van de Gooikse Open Vld. Daarnaast
mochtdepasverkozenvoorzitterLaeticiaCeci

ooknoganderemensenverwelkomenzoalsLuc
VanBiesenen IrinaDeKnopburgemeester van
Lennik.
«Als ik hier eens rondmij kijk danmoet ik vast-
stellen dat de zaal hier vanavondmeer dan vol

zit.Wegaandanookmetveelvertrouwennaar
deverkiezingen,maarvandaagisheteerstnog
een beetje feest vieren voor het nieuwe jaar»,
aldusCeci.

Foto Colpaert (MCT)

DebenefietactiediedeHer-
felingseverenigingenoppo-
ten zetten ten voordele van
de slachtoffers van tyfoon
Haiyanheeft2.100euroop-
gebracht. Die somwerd in-
tegraal overgemaakt op de
rekeningvanArtsenZonder
Grenzen. In december zet-
ten alle verenigingen uit
Herfelingen de schouders
ondereengemeenschappe-
lijkeactie.DeLandelijkeGil-
deHerfelingenpakteopza-
terdaguitmeteenverhalen-
wandeling. Op zondag ser-
veerde Waanzinnig Week-
endspeciaalbieren.Deafde-
lingvandeKVLVzorgde sa-
men met Ziekenzorg, de
fanfare DeWare Broeders,
wielerclubDeRasbeekspur-
ters en de petanqueclub
voor pannenkoeken, taart
en boterhammen met kop.
Opdeevaluatievergadering
werdeendergelijjkeactie in
de toekomst niet uitgeslo-
ten. Foto Mozkito (WNH)
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