ZONDAG 19 MAART 2017

24 REGIO

www.dezondag.be

Olmen Jaarmarkt
OLMEN • De Jaarmarkt en de kermis
strijken dit jaar neer op de Olmense
Markt die voor de gelegenheid verkeersvrij is. Tijdens de Jaarmarkt kan je
in de Pastorij van Olmen (Pastorijstraat 1) gratis naar de expo ‘De Kempen getekend’ van de Olmense kunstenares Maria Vaes (1890-1961). Zij
schetste, tekende en fotografeerde het
boerenleven.
Vandaag van 10 tot 18u en op 20, 21 en
22 maart van 14 tot 17u. De jaarmarkt
start op vandaag om 14 uur en morgen
om 16 uur. (elva/foto elva)

Festival Stormopkomst
sluit in schoonheid af
TURNHOUT • Het kinderkunstenfestival Stormopkomst strijkt vandaag voor
de laatste keer neer in het
cultuurhuis De Warande in
Turnhout. De feesteditie
blikt onder meer terug op
de voorbije jaren.
Stormopkomst viert vandaag van 10
tot 18u in De Warande in Turnhout zijn
tiende en laatste verjaardag. “Onze
tiende verjaardag is de perfecte reden
om nog een laatste keer alles uit de kast
te halen. Hoewel we sinds dit jaar geen
Vlaamse subsidies meer krijgen, eindigen we in schoonheid met een echte
knaldag voor families”, zegt Sarah
Rombouts, festivalleidster van Stormopkomst. “Er zijn doorlopend activi-

Tweedehandsbeurs

Kinderen kunnen tijdens Filozoo vragen stellen. (foto grf)
teiten zodat iedereen heel gemakkelijk
van verschillende dingen kan proeven.” Met de feesteditie blikt Stormopkomst terug op de voorbije tien jaar
door kunstenaars uit te nodigen met
wie een band werd opgebouwd. Kinderen en hun ouders kunnen mee
feesten met Party, een tafelconcert ge-

ven met de meest alledaagse voorwerpen of samen met Eef Cornelissen filosoferen over vragen zoals ‘Hoe groot is
het laatste getal’? (bavl)
• Stormopkomst werkt dit jaar met
een dagpas. Kinderen tot twee jaar
mogen gratis binnen. Info:
www.stormopkomst.be

’t Beerke organiseert pensentocht

DESSEL • De 53ste tweedehandsbeurs
van Gezinsbond Dessel, voor kinderkleding (lente en zomer) en baby/kinderartikelen vindt vandaag plaats van
9 tot 12 uur. Je kan de beurs bezoeken
in Basisschool De Meikever, Meistraat
148 in Dessel.
(elva/foto elva)
Info: 0473 68 92 83,
elly.aernouts@skynet.be of
www.gezinsbond-dessel.webs.com

RIJKEVORSEL/BEERSE/MERKSPLAS • Wandelclub ’t Beerke uit Beerse pakt
vandaag uit met de Pensentochtwandeling. Deelnemers kunnen vanaf 8u wandelen in de driehoek Rijkevorsel, Beerse en Merksplas en stappen door onder
meer Het Blak, Ekstergoor en Kievitsheide. De wandelclub heeft tochten van 4, 6,
10, 15, 20, 25 en 30 kilometer uitgestippeld. De wandelaars verzamelen in de parochiezaal in de Pastoor Lambrechtsstraat in Sint-Jozef-Rijkevorsel. Alle afstanden zijn uitgerust met controle- of rustposten. In de parochiezaal kunnen de
deelnemers genieten van zwarte pensen met of zonder appelmoes. (bavl)
Prijs: 1,5 euro per persoon. Info: users.skynet.be/wandelclub.beerke
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KORTWEG
TURNHOUT • 26ste Patioconcert Jan De Schepper. Allround
piano- en keyboardrecital in de
kerk en patio van het Paterspand. Parking: Vredestraat 58,
Turnhout. Toegang en aperitief
gratis. Van 11 tot 13 uur. Adres:
Paterspand, Patersstraat 100.
• Info: 014 43 00 26 of
0472 96 88 85.
MOL • Natuurwandeling Buiten- en Meergoor. Onder invloed van kanaalwater en een
doelgericht beheer werd het
Buiten- en Meergoor een unieke
biotoop. Het is ook het brongebied van de Vleminckxloop
welke een bovenloop van de
Kleine Nete is. Laarzen zijn een
must. Vertrek om 14 uur aan
Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71.
• Info: 0472 56 39 75.
DESSEL • Jaarlijks Mosselfeest
BBC Campinia Dessel-Retie
tijdens Retie jaarmarkt in GC
Den Dries.
Met: mosselen, vol-au-vent,
stoofvlees, curryworst en kaaskroket. Van 11.30 tot 19 uur.
Adres: GC Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie.
(elva)

DE NIEUWE NISSAN MICRA

MAKKELIJK PARKEREN
360° vogelperspectief
voor de soepelste
parkeerprestatie.

MEET THE MICRA-DAYS

ONTMOET JE NIEUWSTE PARTNER IN CRIME VAN 18 MAART TOT 1 APRIL.

BELEEF BOSE®
360°luisterervaring dankzij
het BOSE® Personal® audiosysteem met 2 luidsprekers in
de hoofdsteun.
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