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TURNHOUT/ESSEN
‘De Kleine Strijders’
wandelt zesduizend
euro bij elkaar tijdens
Dodentocht
De eerste actie om de stichting De
Kleine Strijders wat bekendheid
te geven én de nodige fondsen te
verwerven om van start te kun-
nen gaan, is een succes gewor-
den. Dankzij enkele sympathi-
santen konden ze niet minder
dan 6.030 euro inzamelen. «We
zijn onze sympathisanten én de
vele sponsors meer dan dank-
baar. Met dit bedrag kunnen we
echt van start gaan en de nodige
projecten opstarten», klinkt het
bij Joyce De Sager en Toon Ver-
heijen uit Essen van stichting De
Kleine Strijders.

De Kleine Strijders zetten zich in
voor projecten in en rondom het
ziekenhuis. Die projecten veraan-
genamen het verblijf en de zorger-
varing voor de kleine strijders en
hun naasten zodat elk kind, kind
kan zijn. Om de stichting onder de
aandacht te brengen, besloten
Joyce en Toon om de Dodentocht te
wandelen. «Als ongeoefende wan-
delaars was het een hele ervaring,
maar helaas hebben we de Doden-
tocht niet kunnen uitwandelen»,
vertellen Joyce en Toon. «Maar we
zijn blij dat we op deze manier ons
project wat extra in de kijker heb-
ben kunnen zetten. We willen ook
expliciet een woord van dank uit-
spreken voor burgemeester Paul
Van Miert, Jan Smulders, Marc
Moonen en Kurt Persegael uit Turn-
hout, Martine Voortmans uit Essen
en Gunther Van Hemelryck uit
Breendonk. Zij wandelden voor ons
de Dodentocht en zamelden zo
mee het volledige bedrag in. Daar-
naast willen we ook al de andere
sympathisanten, die gewoon onze
werking tot hiertoe hebben ge-
steund, bedanken. Zonder hun hulp
zouden we ons project nooit verder
kunnen zetten.»
Ondertussen is een eerste project
opgestart. Een klein project waarbij
zieke kindjes en hun broers of zus-
sen via de stichting een medaille
zullen krijgen. Binnenkort wordt de
eerste lading medailles overhan-
digd aan de kinderafdeling van het
AZ in Turnhout. (JGH)

GEEL
Zwembad weldra
twee weken dicht
voor onderhoud
Het stedelijk zwembad in de
Fehrenbachstraat in Geel sluit bin-
nenkort voor twee weken de deu-
ren.
«Van vrijdag 30 augustus tot en
met vrijdag 13 september is het
zwembad gesloten voor de jaarlijk-
se onderhoudsbeurt», klinkt het op
de dienst Sport. «Vanaf zaterdag
14 september kun je weer plonsen,
spetteren, springen, glijden en
zwemmen.» (JVN)

De cafetaria van sporthal ‘De
Dreef’ aan Oostakker kreeg in
de nacht van vrijdag op zater-
dag al voor de tweede maal in
vijf dagen inbrekers over de
vloer. 

Zaalwachter Rudy Schuermans
merkte op zaterdagochtend bij
de start van zijn werkdag op dat
er enkele deuren openstonden
en geforceerd waren. «De in-
brekers zijn via de nooddeur in
de uithoek van de sporthal bin-
nen geraakt», weet Rudy. «Door
de sporthal zijn ze dan via de

gang van de kleedkamers tot bij
de deur van de cafetaria ge-
raakt. Die hebben ze op hun
beurt opengebroken en zo heb-
ben de daders het geld uit de
kassa kunnen ontvreemden.»
De inbraak moet plaatsgevon-
den hebben tussen half twee en
acht uur, aangezien de uitbater
van de cafetaria om half twee de
deuren sloot en zaalwachter
Rudy om acht uur terug op post
was. Op dinsdagochtend was
het Steven Segerinck, uitbater
van de cafetaria van sporthal
‘De Dreef’, die ook al een in-
braak in de zaak vaststelde.
«Het is voor ons en de politie
een raadsel hoe de boeven toen

binnen geraakt zijn», vertelt de
cafébaas. «We konden nergens
een spoor van inbraak vaststel-
len, enkel het geld uit de kassa
en uit de portefeuilles van de
garçons bleek verdwenen te
zijn. Vandaag is de schade aan
de deuren wel duidelijk zicht-
baar.» Dieven ontvreemden op
dinsdag ongeveer achthonderd
euro in de zaak, zaterdag was de
buit een pak minder en ver-
dween er amper vijftig euro.
Afgelopen weekend waren de
mensen van de gemeentelijke
technische dienst uit Vorselaar
al volop in de weer om de be-
schadigde deuren te herstellen.  

(JGH)
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Zaalwachter Rudy Schuermans. Foto Peter Vanderveken

Cafetaria sporthal De Dreef krijgt tweemaal op 5 dagen inbrekers over de vloer

De supporters van voetbalclub Ant-
werp FC hielden tijdens de thuismatch
van zondagavond tegen Sint-Truiden
een pakkend eerbetoon voor Stacey
Vervoort. Het 14-jarige meisje uit Beer-
se – dat fervent supporter was van Ant-
werp - kwam begin augustus om het
leven in een tragisch verkeersongeval.

De ouders van Stacey werken al jaren-
lang als vrijwillig parkeerwachter bij
Antwerps thuiswedstrijden en het
meisje kreeg de liefde voor de Great Old
dus met de paplepel mee. Het rood-
witte legioen besloot het betreurde ‘fa-
milielid’ op gepaste wijze een laatste
eer te bewijzen. Voor aanvang van de
wedstrijd werd er een vlag met Stacey’s
beeltenis het veld op gedragen. In mi-
nuut 14 volgde dan een luid applaus.
Bovendien werd er luidkeels de voet-
balklassieker ‘You’ll Never Walk Alone’
gezongen. Bijna scoorde Antwerpspits
Dieumerci Mbokani zelfs tijdens het
eerbetoon, maar zijn plaatsbal ging
nipt naast. Ook zonder doelpunt werd
het een intens kippenvelmoment.
(KDC)

In minuut 14 gingen de handen op elkaar en werd een
banner ontrold voor Stacey. Foto Photo News

Supporters Antwerp brengen hulde aan betreurde Stacey (14)

blijken, maar we willen vooral duidelijk
maken dat we één grote groep kunnen
vormen.»

ALS
De keuze viel uiteindelijk al snel op ALS
Liga als goed doel, omdat een van de vas-
te klanten van Staminée De Crawaett re-
cent nog het verdict van ALS te horen
kreeg. «Maar we willen ons niet centraal
stellen», zegt Marc, de partner van Astrid
Van Rooy die door de spierziekte is ge-
troffen. «Astrid kreeg in april het verdict
na maanden van onderzoeken. De aan-
doening manifesteert zich eerst in
schijnbaar kleine dingen, maar die stop-

pen niet en verergeren alleen maar. Je
staat er niet bij stil. Maar na elk klein ding
duikt er wel iets nieuws op. En ergens
weet je: dit stopt niet. Het is hard, maar
dag in dag uit word je ermee geconfron-
teerd. Gelukkig hebben we drie kinderen
die ons bijspringen, maar het is hard. Je
hele leven wordt overhoop gehaald. Alles
nog voor de volle honderd procent be-
seffen, maar je zelfstandigheid en priva-
cy verdwijnt, stilaan blijft niets nog over.
Het tast ook je waardigheid aan. Je bent
iemand die evolueert naar een persoon
die nog alles wil, maar niets meer kan.»
De eerste actie die plaatsvindt, is Jakke
Jaanland op 25 augustus van 14 tot 18 uur

met tal van optredens en een motor-
rondrit. «Jakke Jaanland is ooit als grap
ontstaan als parodie op Bobbejaanland,
maar het is alleen maar gegroeid», lacht
Jakke Adriaenssen die ooit voorzitter was
van JOC Frontaal en Jakke Jaanland. «Nu
gaan we voor de eerste keer de opbrengst
echt gebruiken voor het goede doel.
Daarna volgen nog een quiz (29 novem-
ber), karaoke (7 december), sfeerwande-
ling en marathonfietsen (21 december).
We hopen uiteindelijk dat nog meer ver-
enigingen zich bij ons aansluiten. Het be-
drag dat we verzamelen, is uiteindelijk
niet belangrijk. Het mooie is dat we dit
als een verenigd Lille kunnen doen.»

VERENIGINGEN SLAAN HANDEN IN ELKAAR VOOR ALS LIGA

«Als een verenigd Lille geld inzamelen»

Overal in Vlaanderen beginnen stilaan
de eerste acties te ontstaan voor Music
For Life van Studio Brussel. Ook in Lille
begint het te bewegen, maar onder im-
puls van de Vrienden van De Crawaett
pakken ze het daar dit jaar groots aan.
«Wij deden ieder jaar al iets voor het goe-
de doel, maar dit jaar wilden we het
grootster aanpakken», zegt Peter Van
Glabbeek van Staminée De Crawaett. «Al
snel vonden we JOC Frontaal, de Scouts,
de Chiro, Vliegend Wiel, de Vrienden van
de Crawaett en de Fanfare bereid om zich
mee in te zetten. Hopelijk is dit nog maar
een begin, want de bedoeling is uitein-
delijk echt als een verenigd Lille naar bui-
ten te komen en een mooie geldsom te
kunnen verzamelen. Hoe groot zal later

Verschillende verenigin-
gen uit Lille slaan de
handen in elkaar onder
de naam ‘De Lilse Kra-
waten For Life’. In plaats
van allemaal iets te doen
voor het goede doel ho-
pen ze nu samen als één
groep de ALS Liga fors
te kunnen steunen. De
zevende editie van Jak-
ke Jaanland zal op 25
augustus als eerste geld
inzamelen voor het goe-
de doel.

TOON VERHEIJEN
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Verschillende verenigingen gaan samen voor één goed doel. Foto Peter Vanderveken

Twee vrouwen en twee tieners
hebben zondagnamiddag een
opmerkelijk, maar ook gewaag-
de winkeldiefstal gepleegd in de
Carrefour Market op het Kerk-
plein in Merksplas. De dievegges
gingen aan de haal met vijftien
potten Ben and Jerrys én veertien
spuitbussen deodorant van Axe.

De feiten vonden zondagmiddag
plaats rond 15 uur. «Twee van
onze winkelmeisjes vonden het
al vreemd hoe de daders zich ge-
droegen. Plots gingen de daders
naar buiten», vertelt uitbater Luc
Govers. «Onze meisjes volgden
hen nog, maar ze sprongen in een
klaarstaande wagen en reden -
notabene via de verkeerde kant
van het plein - weg.»
Op de camerabeelden is duidelijk
te zien hoe twee dames de winkel
binnenkomen in het gezelschap
van een jongen van hooguit acht-
tien jaar en een jongen van amper
tien jaar oud. Ze lopen vrijwel
meteen naar het rek met de deo-
dorant. Daarna verhuist een van
de vrouwen naar de diepvries

waar ze maar liefst een vijftiental
potten van Ben and Jerrys inlaadt.
Daarna pakt ze zelfs een dweil uit
de verpakking om die over de
spullen te leggen. «Alles samen
duurt het amper vijf minuten.»
De buit op zich is opmerkelijk.
Niet zozeer de deo, maar wel de
potten ijs. «We vermoeden dat de
potten ijs bestemd zijn om aan

een andere winkel te verkopen»,
zegt Luc Govers. «Het is erg dat ze
die kinderen daarvoor gebruiken,
want je ziet dat ze op de uitkijk
moeten staan.» Luc Govers ziet er
ook geen graten in dat hij de ca-
merabeelden via sociale media
heeft verspreid. «Van andermans
spullen blijf je af. Wij moeten er
ook voor werken.» (VTT)

MERKSPLAS

De uitbaters van Carrefour verspreidden deze beelden. Foto RV

Dieven gaan aan de haal met 15 potten ijsBEERSE


