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Internationale jongeren brengen ‘Stage of Mind’ op begraafplaats
LOMMEL

FOTO NMA

Woensdag vond op de Duitse
militaire Begraafplaats in
Lommel de theater- en
muziekvoorstelling ‘Stage of
Mind’ plaats. Deze voorstelling
is het eindresultaat van een
uitwisselingsproject tussen 30
jongvolwassenen uit Oekraïne,
Syrië, Burkina Faso, Irak,
Polen, Roemenië, Spanje en
Duitsland. Via theater en
muziek drukken deelnemers
zich uit over thema’s als
oorlog, vrede, mensenrechten
en diversiteit. Dit project is een
samenwerking tussen Huis
Over Grenzen Lommel, de
Duitse Oorlogsgravendienst en
Erasmus+.
“Deze jongeren tussen 16 en
28 jaar hebben allemaal een
verschillende achtergrond en
verschillende verhalen. Het is
zo mooi om te zien dat ze
respect hebben voor elkaar en
dat ze openstaan voor de
diversiteit in de wereld”,
vertelt Kira (19), een Duitse
vrijwilligster die een jaar lang
activiteiten leidt bij Huis Over
Grenzen. “In de workshops
hebben ze samen deze
voorstelling tot leven gebracht.” (nma)

BERINGEN

TESSENDERLO

Be-Mine Summer verwent de kids

‘Pret op de met in Looi’ lokt veel kinderen

Be-Mine Summer, het
gloednieuwe zomerconcept
van vzw be-MINE Beheer,
heeft gezorgd voor een
heerlijk vakantiegevoel op het
evenementenplein van
be-MINE. Op een overdekt en
sfeervol terras kon je elke
dag genieten van frisse
cocktails, hartige hapjes en
zeemzoete beats.
“Maar ook aan de kinderen is
gedacht”, zegt voorzitter
Werner Janssen. “Ze kunnen
hier klimmen, springen en
zweven op de vele attracties."
Maud (4) en Saar (2,5)
Lemmens reageerden
enthousiast. “De clown en het prinsessenkasteel vonden we het leukst. Maar ook op de
draaimolen en de trampolines was het fijn”, vonden ze. (rv)

Vorige week organiseerde
de jeugddienst een
speelactiviteit op de markt
van Tessenderlo. De
begeleiding, afbraak en
opbouw gebeurden samen
met de leiding van
speelpleinwerking ’t
Keverke. Kinderen konden
kiezen uit tal van activiteiten, zoals bruisballen
maken, kindergrime,
parcours afleggen met
gekke fietsen, springen in
tal van springkastelen en
nog veel meer. Schepen
van Jeugd Karolien Eens
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blikt tevreden terug. “Het
evenement lokt veel kinderen naar de markt en dat is een goede zaak. Zo kunnen kinderen
plezier beleven met elkaar.” (zb)
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Louis Boeckmans stelt ‘De Laatse Getuige’ voor

Vlam Levensloop Lommel aangekomen

Op de vooravond van de
Nationale Feestdag werd
op initiatief van de
Nationale Confederatie van
Politieke Gevangenen
Noord-Limburg Louis
Boeckmans naar het
museum MKOK gevraagd
om zijn recent boek ‘De
Laatste Getuige’ even toe
te lichten. Louis is ondertussen 96 en overleefde
drie concentratiekampen.
Zijn ervaringen en verhalen
werden onlangs door de
jonge historicus Pieter
Serrien in een boek
gegoten. De voorbije jaren
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heeft Louis in talloze
scholen en verenigingen voordrachten gegeven over de gruwel die hij overleefde. In het MKOK,
dat in de oorlogsjaren nog dienst deed als doorgangskamp kwamen ruim honderd geïnteresseerden luisteren naar Louis’ toelichting. (sb)

Dinsdag 16 juli werd het
Levensloopvuur overhandigd
aan burgemeester Bob Nijs.
“Het levensloopvuur staat
voor de verbinding van de
Limburgse Levenslopen”,
vertelt voorzitster Linda
Berkmans. “Ze gaat van de
ene naar de andere
Levensloop. De vlam komt
vanuit Hasselt naar Lommel
en zal daarna doorreizen
naar Tessenderlo. Het vuur is
een teken van hoop, moed
en kracht dat telkens
doorgegeven wordt.”
Foto nma
Levensloop Lommel vindt
plaats op 21 en 22 september aan de stedelijke atletiekpiste. Het evenement draait helemaal rond
solidariteit en fondsenwerving voor de strijd tegen kanker. Het gemeenschapsleven van Lommel en
omstreken komt gedurende 24 uur samen om mensen die strijden tegen kanker en hun naaste
familieleden een hart onder de riem te steken en om fondsen te werven ten voordele van de strijd
tegen kanker. Het geld gaat integraal naar de missie van de Stichting tegen Kanker. (nma)

