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COLUMN: PELGRIMS

Als er één muziekje bij mij
het zomergevoel oproept,
dan is het wel het riedeltje
waarmee de ijskar kinderen
naar buiten lokt. Gisterenavond hoorde ik deze zoete
symfonie weer, ergens in de
verte klonk het als een onweer dat nog veraf was. Geert Van Baelen
(Overpelt)
Maar al snel werd het geluid
sterker. Ook de cadans leek te versnellen en leek wel
afkomstig van een muzikant in een dwangbuis. Het
melodietje luidde al in mijn kindertijd lange zomeravonden in. Nu, bijna drie decennia later, rijdt dezelfde ijsjesman nog altijd rondjes met dezelfde camionette. Hij heeft zonder het te beseffen hele generaties opgroeiende kinderen een wijze levensles
bijgebracht: je kan niet altijd je goesting krijgen.
Mijn nieuwe - nog niet door zomerfestivals versleten - kinderoren konden hem al horen in een buurdorp. Alsof er een brandalarm was afgegaan, zo
stoof ik naar buiten, naar de kant van de weg. Soms
moest ik nog een half uur wachten voor de ijskar
eerst nog als een klein stipje in de bocht aan het einde van de straat verscheen. Slechts één avond per
week kreeg ik van mijn ouders het nodige kleingeld
om een hoorntje met een bolletje aardbeiensmaak
te kopen. Vooral de dieprode kleur is me altijd bijgebleven en het feit dat het ijs altijd sneller smolt dan ik
het kon verwerken. In een kleine beek liep het dan
over mijn korte broek via mijn onderbeen in mijn
sandaaltjes. Vier avonden moest ik ijskar dus aan
me laten voorbij rijden. Gruwelijke verhalen over
tandbederf moesten me afschrikken. De ijsman vertraagde wel elke keer zodat hij kon kijken of ik centjes had. Als ik zacht van neen knikte, kon hij verder
rijden. En zo stonden er elke avond kindjes langs de
weg die leerden dat niet elke dag een feest was. Vandaag klinkt het deuntje van de ijskar als een ontroerend walsje. Zou ik nog een keer naar de weg lopen?

HOGE PRIJZEN, CASH GELD I VRIJBLIJVENDE SCHATTING

0494 26 21 47
ostantix@hotmail.com

BERINGEN In de vroegere elektriciteitscentrale op be-MINE heeft Vlaams
minister van Toerisme Ben Weyts het
startschot gegeven voor de uitbouw
van een evenementenlocatie. De minister had een cheque bij van 395.000
euro voor de realisatie van het project
binnen het SALK-budget. De evenementenhal is multifunctioneel opgevat en kan dienst doen voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, presentaties, vergaderingen en meetings. “De-

OPMAKEN van
stoelen, zetels
en relaxen.

Alle kwaliteitsbeelden, Chinese
vazen, klokken, bronzen…

Eén adres
bij Rik

0475 75 72 83

GEETBETS Bij
Judoclub Geetbets
hebben
twee judoka’s
de zwarte gordel
behaald:
Brent Poels uit
Geetbets
en
Antoine Sneyers uit Linter.
Een paar weken vroeger kon judoka-hulptrainer
Axel Suetens de 2de dan behalen. Met de nieuwe
zwarte gordels erbij telt Judoclub Geetbets nu 10 actieve zwarte gordels. In totaal heeft JC Geetbets 25
judoka’s opgeleid tot zwarte gordel. (LW/foto LW)

Minister Ben Weyts is er zeker van dat de site veel bedrijven en verenigingen zal
aantrekken. (foto PVMO)

WWW.
AANKOOPMOTO.
BE
7/7 Aankoop moto's
aan huis, cash.
Directe afhandeling.
Tel. Maarten
0485 53 34 49

ze locatie gaat ongetwijfeld heel wat
bedrijven, verenigingen en scholen
aantrekken”, verzekerde Weyts. “Eerder maakten we ook al middelen vrij
voor de realisatie van het speellandschap Avonturenberg (1,08 miljoen
euro) en het toeristisch infokantoor
(260.000 euro). Onlangs kenden we beMINE bijkomend 4.6 miljoen euro toe
voor be-MINE PIT, een interactief
mijnbelevingscentrum, dat klaar moet
zijn in het voorjaar van 2022”. (PVMO)

Investeerder koopt

HUIZEN

mag werk aan zijn
(ook appartem.)
snelle afhandeling

0473 81 80 05
geen immo - ook lijfrente

DB553087J8

DB487223C8

AANKOOP AUTO’S &
BESTELWAGENS

CASH 24/7

BELGISCHE ERKENDE GARAGE

BIJ AUTOSAM
IS UW AUTO
GELD WAARD

Aankoopbedrijf zoekt

alle merken zonder keuring
of garantie zelfs met schade

- OLDTIMERS - BESTELWAGENS - MOBILHOMES - BOTEN EN AUTO’S -

0485 32 09 89

0473 81 80 05

Beste
aankoopprijs

DB492580C8

DB552149J8

2 ANTIEKWINKELS

Zwarte gordels bij
judoclub Geetbets

DB490732C8

ZOEKT
VOOR

BERINGEN Duikcentrum TODI op de mijnsite profileert zich meer en meer als een onderwaterbelevingscentrum: niet enkel om te duiken, maar ook
meer en meer snorkelen en genieten van onderwaterfauna en -flora. (PVMO/ foto PVMO)

DB485541C8

DB603639E9

ANTIQUAIR

Onderwaterbeleving
in duikcentrum TODI

Hotspot events
op de mijnsite

IJskar

3
Q

Wakker worden met een glimlach in een bed van la Nuit...
MATRAS SEN • B O X SPR I N G S • L A TTE N B OD E M S • D ON S D E KEN S • BE D L IN N EN

HET BETERE
SLAAPCOMFORT
RECHTSTREEKS
VAN DE FABRIKANT
Tessenderlo
Geelsebaan 36a
013/67.23.99

Turnhout
Steenweg Op Oosthoven 168
014/67.35.62

Oudsbergen
Weg naar Gruitrode 81
089/81.21.83

SOLDENKOOPJES
DB609390F9

VAN 1 T.E.M. 31 JULI
Kom vrijblijvend een kijkje nemen en geniet van
onze unieke soldenacties met kortingen tot -50%
Ook soldenkoopjes tijdens de braderij
te Tessenderlo op 5, 6 & 7 juli

Mediargus

