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Wetenschap en strips
TIENEN - Ze zijn allebei jong, doctoreerden in fysica, doen research
aan de KU Leuven en publiceren
stripverhalen. Zeg wel, het is geen
alledaagse combinatie die Koen
Schouteden en Nele Schildermans
beoefenen. Zopas verscheen hun
tweede album : “Conrad, of het
heilig boek der wijsheden.”
Beide auteurs leerden elkaar kennen toen ze natuurkunde studeerden in Diepenbeek. Schouteden
was toen al bezig met strips en vond
in Schildermans een gewaardeerde
medewerkster die hem hielp bij het
inkleuren. De vonk sloeg definitief

over. Ze specialiseerden in Eindhoven en gingen daarna allebei doctoreren in Leuven.
Schouteden : “Iedereen heeft een
ontspanning nodig. Bij mij ligt die
in het stripverhaal. Ook Nele is er
ondertussen door gebeten. Zij is
voor mij de ideale partner om commentaar te geven op het verhaallijn
van de strip. Conrad is mijn tweede
album, maar in tegenstelling tot het
eerste, hebben wij alles zelf in handen gehouden. Het is een uitgave in
eigen beheer. Wel hebben wij iemand gezocht voor de distributie,
want dat leek ons een onmogelijke

zaak.”
Conrad is een leuk verhaal over een
ridder en zijn knecht die allebei een
beetje op de dool zijn geraakt en op
zoek zijn naar inkomsten. Het boek
is te koop voor a 7,95 in alle stripwinkels en wordt verdeeld door
Pinceel stripverspreiding.
Schouteden en Schildermans hebben intussen een vaste stek
gevonden aan de Leuvenselaan in
Tienen. Ze hopen dat hun geesteskind het goed doet, want ze hebben
nog meer ideeën die op een uitwerking wachten. (RP)

Paaseierenzoektocht

De paashaas bezoekt morgen het Vianderdomein.

TIENEN - De paashaas heeft dit jaar een extra grote korf meegebracht

Verenigingsleven
op film

Dwars door het Hageland

KORTRIJK-DUTSEL - Pieter
Coosemans heeft een reeks oude
en nieuwe fragmenten en beelden uit het verenigingsleven
van Kortrijk-Dutsel tot een
nieuwe film bijeen gebracht.
Het verenigingsleven is een belangrijke motor van de gemeenschap. Een film is boeiend document voor het verleden, vandaag en de toekomst. Iedereen
herkent er wel een stukje van
zichzelf in.
De film wordt vandaag om
10.30 u getoond in de raadzaal
van het gemeentehuis van Holsbeek. De opbrengst van de activiteit gaat naar een aantal instellingen uit de buurt. Windekind,
Centrum voor buitengewone
zorg in Leuven, Het Balanske,
een uniek vrijetijdszorgcentrum
voor gezinnen met een gehandicapte persoon in Sint-JorisWinge en OWW-Nioki, die
hulp biedt aan slechtzienden,
zijn de begunstigden. (KHT)

naar het Tiense Vianderdomein. Voor het kleine volkje strooide hij
vannacht een stel nieuwe speeltuigen rond in de kinderwei. Die worden
vandaar officieel in gebruik genomen zonder veel plichtplegingen. Grote mensen worden ook in de watten gelegd. Het terras van de cafetaria is
heraangekleed en de sportievelingen kunnen een lijntje uitgooien voor
de eerste viswedstrijd van het jaar. Naar jaarlijkse traditie wordt op Paasmaandag een paaseierenzoektocht georganiseerd. De paashaas deelt ook
lekker hardfruit uit.(RP)

Fuiven in
De Bunker
GLABBEEK - Tradities zijn er
Dwars door het Hageland trekt door Aarschot.

AARSCHOT - Morgen,
Paasmaandag, wordt Dwars door het
Hageland, een wielerkoers voor eliterenners met contract en continentale ploegen gereden. De start om
13.30 u. en de aankomst rond
17.30 u. vinden plaats op de Bonewijk in Aarschot. Het verschuiven
van de aankomst in de Schoonhovendreef naar de Bonewijk is een van
de belangrijkste vernieuwingen van
de vierde editie. Het verhogen van
het aantal plaatselijke ronden, na de
rit in lijn, van vier naar zes, is ook een

nieuwigheid. Dit moet de wedstrijd
aantrekkelijker maken.
Vandaag mogen de wielertoeristen,
en ook dat is nieuw, kennismaken
met het parcours van de rit in lijn van
Dwars door het Hageland. De begeleide rit, met politie escorte, vertrekt
om 9 u. Voor de vrije rit kan je vertrekken tussen 8 en 8.50 u. Start en
aankomst liggen ook op de Bonewijk
in Aarschot. (KHT)

om in ere gehouden te worden.
Vanavond vanaf 21 u. is het opnieuw tijd voor zo’n traditie : de
clash tussen die van Glabbaaik
& Hattenrode Wejever.
Voor deze editie keert de Bunker
terug naar de fantastische Fifties : schitterende muziek, frivole danspasjes, heerlijke drankjes
... Bunkerclub draait de klok 50
jaar terug. Glabbeekse boys en
girls halen hun 50’s outfit uit de
kast, de jukeboxen worden opgepoetst, de drive-in movie staat
klaar. De drankjes kosten 1 euro.
(CH)

Info : www.
dwarsdoorhethageland.be

GE N I E T E N
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ZICHEM - Natuurpunt
Scherpenheuvel-Zichem zit vandaag
met de neus in de boeken. Op een literaire wandeling in natuurgebied de
Demerbroeken wordt immers geput
uit het oeuvre van Ernest Claes. De
waarde en de schoonheid van het natuurgebied worden geïllustreerd aan
de hand van citaten uit zijn werk :
niet alleen staat Claes’ geboortehuis
aan de ingang van Demerbroeken, de
kleine Ernest heeft er ook vele uren
gesleten. Van Floere Fluwijn tot de
Grune Jager, allemaal vinden ze hun
oorsprong in de Demerbroeken en in
de verhalen die Claes hoorde uit de
mond van stropers en vissers. (MVS)
Op maandag 13 april om 14 u.
aan Huize Ernest Claes, Ernest
Claesstraat 152, Zichem.
UW DESSOL® - DEALER

...

van JOUW zondagmoment

ACTIE GRATIS MOTOR

Literaire wandeling
met Ernest Claes

VAN UYTSEL
DIRK B.V.B.A
Kranenburgstraat 67
3271 Zichem
Tel. 013/77 53 14
Fax 013/77 88 57
vud@advalvas.be

U ontvangt GRATIS
en geheel vrijblijvend
een prijsofferte !

