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Elien’s Birthday Party 

 Op zaterdag 17 

januari wordt de verjaardag van 

Elien gevierd. De Geelse politie 

waarschuwt voor mogelijke overlast 

door jongeren in de buurt van 

Winkelomheide. (19u-21u30) 

Reishi verkozen tot meest gezonde paddenstoel 

Gisteren werd in Parijs vergaderd door de top van de 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Zij kwamen samen voor de 

verkiezing van de meest gezonde paddenstoel ter wereld. Elk land 

mocht zijn eigen voorstel indienen. België werd hier 

vertegenwoordigd door Carine Bens, beter gekend als de moeder 

van de wereldberoemde DJ The Xlent. Zij stelde voor om reishi te 

nomineren als meest gezonde paddenstoel. 

De Belgische inzending won uiteindelijk met een ruime meerderheid 

van de stemmen. De meeste kiezers werden overhaald door de 

slogan die constant door Bens geroepen werd. “Heb je een probleem? 

Hier is reishi!” Na afloop was Bens enorm gelukkig en verklaarde 

haar overwinning door de positieve werking van reishi. 

 

Stijn’s Birthday Party 

 Een week 

later wordt mogelijk nog meer 

hinder verwacht bij het 

verjaardagsfeestje van Stijn. Aan 

omwonenden wordt gevraagd zich 

voor te bereiden op het ergste. (19u-

21u30) 

Economische crisis 

Door de economische crisis hebben 

de meeste Geelse handelaars een 

overschot aan producten. Deze 

worden gratis uitgedeeld op 

zaterdag 31 januari aan alle Givers.  

(14u-17u) 

Sauna tegen kater 
Recent wetenschappelijk 

onderzoek toonde aan dat 

zweten helpt om de kater van 

oudjaar te verwerken. Daarom 

wordt een sauna avond 

gehouden op zaterdag 3 januari.  

(19u-21u30) 

WK schaatsen 

Op zaterdag 10 januari wordt 

het wereldkampioenschap 

snelschaatsen georganiseerd in 

Geel. De wedstrijd zal 

doorgaan van 19u tot 21u30. 

Deelname kost 6 euro. 
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The XLent 
The XLent is een 19 jaar oude All-Round Party DJ met een passie 

voor beats en basses die het Geelse uitgangsleven op zijn kop zet. 

Boek hem nu voor jouw feestje en de sfeer zit gegarandeerd goed! 

VERSCHIJNT MAANDELIJKS 


