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Sint-Antoniusstraat 8 I 2000 Antwerpen I Parking langs de
Schoytestraat 5 I Info en reservaties: www.colvenier.be

info@colvenier.be of 0477/23.26.50.

advertentie AA

De lekkerste plekjes in uw provincie
HUIS DE COLVENIER

ANTWERPEN - Bij Huis De Colvenier gaan traditie en vernieuwing har-
monieus samen. U komt terecht in een unieke patriciÎrswoning waarin
de klasse van het gebouw al die jaren bewaard is gebleven. Daarnaast
is chef Patrick Van Herck een meester in het geven van een heden-
daagse toets aan zijn uitmuntende gerechten.

Patrick Van Herck runt zijn restaurant al meer dan 25 jaar met passie.
In zijn keuken werkt hij enkel met dagverse en seizoensgebonden pro-
ducten. Hij bereidt de Franse keuken maar de chef maakt er een ere-
zaak van om in ieder gerecht zijn persoonlijke toets te leggen.

U kan het zelf ontdekken in het gastronomische driegangenmenu waar
het wild tijdens deze periode van het jaar centraal staat. Voor slechts
55 euro all-in proeft u het beste van het seizoen (zie advertentie hier-
naast). Het diner wordt trouwens iedere avond opgeluisterd met live
pianomuziek.

Dit menu kan uitgebreid worden tot een zevengangenmenu. Met deze
extra gangen verwent chef Van Herck u onder andere met bijkomende
lekkernijen als een fantasie van vis en een kaasbuffet van meer dan
dertig heerlijk gerijpte kazen. Het team van Huis De Colvenier maakt
zich trouwens stilaan op voor de eindejaarsperiode aangezien het alle
feestdagen geopend zal zijn.

Naast het diner vormt het interieur van het restaurant een bijkomende
aanrader om uw bezoek te reserveren. De zaak beschikt onder andere
over open keuken, majestueuze wijnkelders, een wintertuin met op-
schuivend dak, salons-feestzalen en vier zalen met stijlvolle gedekte
tafels.

RESTOTIPS

RESTOTIPS
Wenst u ook

uw zaak of restaurant
in de kijker te zetten?

Bel dan

02/454.22.36
voor vrijblijvende

inlichtingen.

gezonde keuken
en zalige zoetigheden

Open van ma t.e.m. za van 8u tot 19u
Keuken doorlopend open

Iedere morgen
Gezond ontbijt à volonté
vanaf 8u tot 11u aan €7
(dranken niet inbegrepen)

BISTRO L'ORTO

Pieter Reypenslei 44 l 2640 Mortsel l Tel/Fax: 03/440.55.84 l www.lorto.org
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€55
VANAF HEDEN ELKE AVOND LIFE PIANO TIJDENS HET DINER
vrijblijvende mogelijkheid om een fooi te deponeren voor de pianist.
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GIERLE

Man die buur van
fiets sleurde
riskeert werkstraf
Een burenruzie uit 2007 kreeg
dinsdag een staartje voor de
correctionele rechtbank in
Turnhout. Michael V.A. (35) uit
Gierle (Lille) riskeert eenwerk-
straf. De feiten dateren vanmei
2007.
Op 1 mei duwde Michael V.A.
een medebewoner van zijn ap-
partementsgebouw op de
grond. Precies een week later,
sleurde hij zijn slachtoffer van
de fiets. Terwijl de buurman op
degrondlag, zouhijhemslagen
enstampenhebbenverkocht.
De openbare aanklager vorder-
de een werkstraf van honderd
uur en een geldboete. De advo-
caat van Michael V.A. vroeg de
rechter de feiten in een breder
kader te zien. «De feitenmaken
deel uit van pesterijen en een
burenruzie», zei de raadsman
vanV.A.«Hetslachtoffermaakte
iedereenhet leven zuur. Zobel-
de hij meteen de politie voor
nachtlawaai telkens als een an-
derebewoner ’s avonds iemand
opbezoekhad. »
Vonnisop10december. (JVN)

HERENTALS

Eet gezond tijdens
Zwembaddag
De Zwembaddag op zondag 17
novemberstaat inhettekenvan
een gezonde levensstijl. In het
Netepark in Herentals vinden
bezoekers een informatiestand
met folders over gezonde voe-
ding en beweging. Er is tijdens
deZwembaddagbovendieneen
diëtiste aanwezig waaraan je
raadkuntvragen.
Voor meer informatie over de
Zwembaddag: stedelijkedienst
Preventie, tel. 014/28.50.50. of
info@herentals.be. (JOBG)

«Benefiet Mil heeftme geïnspireerd»
HERENTALS

Kris Van Reusel (38) uit Herentals staat bin-
nenkort op kerstmarkten in onze regio om geld
in te zamelen voor de ALS-liga. Deman kreeg in
april 2010 te horen dat hij aan de dodelijke
spierziekte lijdt en wil nu lotgenoten helpen. De
mosterd haalde Kris bij Mil Boeckx uit Ooster-
wijk, die aan de ziekte overleed en zich tot vlak
voor zijn dood inzette voor een grootschalige
benefiet. «WatMil gedaan heeft, is fantastisch
en heeftme geïnspireerd», vertelt Kris.

JOLIEN BOECKX

Krismerkte innovember2009de
eerste symptomen van de dode-
lijke spierziekte ALS (Amyotrofe
Lateraal Sclerose) op. «Toen zijn
de dokters direct met onderzoe-
kengestart. In april 2010kreeg ik
hetverdict», begintKrisVanReu-
sel te vertellen. ALS is een ziekte
waarbijmotorische zenuwcellen
in het ruggenmerg, de hersen-
stam en de hersenen afsterven.
Daardoor verliest de patiënt
steedsmeerkrachtenhijkrijgt te
maken met verlamming. De pa-
tiënt sterft door verstikking, een
gevolgvandeverlammingvande
ademhalingsspieren.
«Dat nieuws kwam zeer zwaar
aan. Ik was nog maar 35 jaar. Ik
dacht met mijn vrouw toen na
overkinderen.Ondanksdeziekte
hebbenwebewustvooreenkind
gekozen.Onszoontje isnunegen
maanden, maar ik kan niet voor
hem zorgen», vertelt Kris. «Toch
mag ik nog van geluk spreken,

hijmetwerken. «Ikweetniet hoe
lang iknogzal leven,maarvande
tijd die ik nog krijg, wil ik het be-
ste maken. Ik wil van mijn gezin
genieten», zegt Kris. «Belangrijk
voor het draaglijk houden van je
ziekte zijn hulpmiddelen zoals
een spraakcomputer en een rol-
stoel. Het is de ALS-liga die pa-
tiënten daarin steunt en juist
daarom wil ik iets voor de ALS-
ligadoen.»
In juni ging Kris nog naar de be-
nefietactievanMilBoeckxinOos-
terwijk, SOS ALS. Mil was ook
ALS-patiënt en is in augustus
overleden. «Ikwildeal langer iets
organiseren voor de ALS-liga,
maar toen besefte ik dat het me

ook effectief zou lukken», vertelt
Kris. «Liesbeth De Ceulaer, de di-
rectrice vanbasisschool Leertuin
wiensvaderaanALSgestorvenis,
vroeg me om op de kerstmarkt
van Herentals de plaats van het
zangkoor intenemenwaarvanze
lid is. Zo isonzeactiegeboren.»

Team vanMil
ViaLiesbethDeCeulaerenNicole
VanGrieken, deweduwe vanMil
Boeckx,kwamKrisuitbijdehob-
bygroep Cadep die knutselwerk-
jesmaaktzoalstoiletzakjes,zeep-
jes, sleutelhangers en kaarsjes.
Die knutselwerkjes gaan Kris en
zijn medestanders verkopen op
de kerstmarkt van Herentals. Op

de kerstmarkten van Noorder-
wijk en Westerlo zullen zij ook
aanwezigzijn.«Intotaalzijnweal
met een dertig familieleden en
vrienden die zich inzetten voor
mijn actie. Omdat Nicole nu ook
erg betrokken is, leer ik het team
vanMilbeterkennen.Sommigen
hebben al gezegd dat ze willen
meehelpenaaneenbenefiet.»
Kris staat met zijn achterban op
zondag 15 december op de fami-
liekerstmarkt inHerentalsvan13
tot18uur,opKerst inThalsvan18
tot 22 uur en opde kerstmarkt in
Westerlo van 14 tot 18 uur. Op
vrijdag20decemberstaatKrisop
de kerstmarkt in Noorderwijk
van18uur totmiddernacht.

LiesbethDeCeulaer, NicoleVanGrieken enKrisVanReuselmet leden vanhobbygroepCadep. DLC

OPNIEUW ZAMELTALS-PATIËNT GELD INVOOR LOTGENOTEN

DeoverledenMil Boeckx. DLC

want 80 procent van de ALS-pa-
tiëntenheeftmaardrie jaar te le-
ven en ik ben nog hier. Ik zit nog
niet in een rolstoel,maar ikmerk
dat stappen moeilijker wordt.
Mijn armen zijn het zwakst, daar
kan ikbijnanietsmeermee.Mijn
vrouw en onze ouders helpen
constantbij hethuishouden.»
Momenteel werkt Kris bij KBC
Bank,maarop18novemberstopt

Kluspoezen(1)Desociale
mediagonzenvanverontwaardi-
gingomdeGamma-stoeipoezen.
Wel,eerstenvooral, ikbenvrouw
endurfmezelf 'feministe' tenoe-
men, indiezindat ikVOORgelijke
kansen, loonenrechtenophet
werkben,enTEGENelkevormvan
discriminatieomwillevan

geslachtenalzekerTEGENde
traditionelerolpatronen.Hetvalt
mijopdatvrouwen(bewegingen)
tegenwoordiggeenenkelezin
voorhumorof fantasiehebben.
DieGamma-poezenzijnmis-
schiengeentoonbeeldvangoede
smaak,maardepoezenklussen
wel,endat is tocheentraditionele

mannenbezigheid ? Dames,kaner
echtgeenglimlachaf?Ofspeelt
eenzekere jaloezieomdiesexy
lijveneenrol?En zeggen jullie
steevastneetegenposerennaast
éénofandereknappevent?Er is
trouwenswelergereseksistische
publiciteit.Eenpaar jaargeleden
pakteeenmeubelbedrijfuitmet

deslogan«Afentoemoetermet
oudemeubelskomafworden
gemaakt».Opbijgaandefoto
ouderwetsmeubilairéneendame
vanmiddelbare leeftijd.Debood-
schapwasduidelijk,endát ispas
schokkend.Vreemdgenoeg is
daarweinigherrieomgeweest...
C.D.R., Antwerpen

KLIMAATDegevolgenvande
tyfoon inZuidoost-Aziëzijn
verschrikkelijk.Het isvanzelfspre-
kenddatdebevolkinggeholpen
dientteworden.Direct.Onder-
steuningmoetgegevenworden
omwederopbouwmogelijk tema-
ken.Het isdeplichtvandewereld-
gemeenschap.Dezezwarestorm
iseentekendathetklimaatveran-
dert. Iedereenbeseftdit,dathoop
ikalthans.Deklimaatconferentie
inWarschau,Polen,moetdus
resultatenopleveren.Eenbinden-
deovereenkomst isnoodzakelijk.
Statendienubindendeovereen-
komstenondertekenen,dienen
serieusbeboet indienzij indetoe-
komstdebesluitennietnaleven.
Chinadientopdevingersgetikt
voorzijn falendemilieubeleid(dat
isnogbeleefduitgedrukt).Het is2
voor12!Ofwachtenwijopaliens
omonswakkerteschudden?
Lodewijk Torfs, Mechelen

GIFTDagelijks, inelkenieuws-
uitzendingkan jedeverschillende
rekeningnummershorenwaar
meneensolidariteitsbijdragekan
stortenvooréénofandererampin
dewereld,nudeFilipijnen.Voor
onzeregeringendieopzoekzijn
naarcentjeszou ikwillenvoorstel-
lenomdezebijdragesnietmeer
fiscaalaftrekbaartemaken.Hier-
doortoontdegullegeverzijnware
liefdevoorhetprojectenmoetde
minderbedeeldeburgernietmee
opdraaienvoordegoodwillvande
gevers.Tevenshoudtderegering
ereencentjeaanover.
Anderzijdszou ikweleenswillen
wetenhoeveelervanmijn100
euroechtnaarhetgoededoel
gaat. Ikweetuitondervinding—
ikhebzelfnogbeertjesverkocht
vooréénofander liefdadigheids-
project—dat ik30%vanhet
ingezameldegeldmochthouden
‘voordemoeite’.
Rik VanMalder, Deurne

GOD(1) IndeFilipijnendanken
demensenGodomdatzenog le-
ven. Inzijncolumnbeschuldigt
SvenOrnelisGodvanallekwaad,
drama’s, tsunami’s,aardbevin-
gen,enanderonheil (krantvan
gisteren).Het isookaldeschuld
vanGoddatmensenelkaaruit-
moorden.Deenedraagtzijn lot
metwaardigheid,deandere iseen
opstandeling.LezerPierre
SamaeyuitOudenburgvindthet
danweereenbelachelijk laag
bedragdatdepausuittrektvoor
noodhulpaandeFilipijnen

(Dialooggisteren). Jehebtzoaltijd
eenredenomtegendeschenen
vandeKerkteschoppen.Hoeveel,
bestePierre,heeftde islamitische
wereldgeschonken?
Frans Vandenweghe, Dadizele

GOD(2)BesteSven(Ornelis),
ooitgedachtdatwederampen
vantegenwoordigookgewoon
aanonszelf tedankenhebben, in
plaatsvanaanGod?Wijhebben
vanhemeenmooieschepping
gekregen,maarhetzijnwijzelfdie
allesnaardeverdoemenishelpen,
ondermeerdoordeopwarming
vandeaarde.Hetprobleemisdat
sommigenGodnooitkennenof
willenkennen, toter ietsergsge-
beurt,danzijnzijdeeersteom
hemmetdevingertewijzen.En
ookalwil jehemnietkennen,hij
zietugraaghoor,dat ispas liefde!
Benny E., Oostmalle

WILOpdeFilipijnenblijfthet
wachtenophulp.Grootmachten
meteen legereneenvlootwaar je
nietoverkankijken,verschuilen
zichachterdeuitspraakdatde
streeknietbereikbaar is.Hallo
legerleiding,ooitgehoordvan
noodbruggen, tanks,bulldozers,
helikopters...?Alserergens inde
wereldeenoorlog indemaakis
voorwatolie,danzijndegroot-
machtenbinnen2à3dagenter
plaatse.Waarblijvenzenu?Of
ontbreektdewil?
Marc Pysson, Merkem

HULPDegevolgenvannatuur-
rampenzijnaltijdheelerg:vernie-
ling,veeldodenenellendealom.
Hetzalwelnooitstoppen.Datde
internationalehulpverleningmas-
saalopgangkomt, isheelmooi.Er
is immersgeldenmankracht
genoeg indewereld.
R. Vercleyen, Geraardsbergen

OPWARMINGDewereld
blijftmomenteelnietgespaard
vannatuurrampen.Oorzaak isde
opwarmingvandeaarde.Endaar-
voorzijnwijverantwoordelijk.
Elders ishetdemensdierecht-
streeksdeboosdoener is,zoals in
Syriëbijvoorbeeld. InSyriëdurven
zenogzeggendathetdewilvan
Godis.Demensmoetzichweten
tegedragen,ennietsteedswinst
willenmaken.Het ishetstreven
naarsteedsmeerwinstdathet
Amazonegebiedgeteisterdheeft

enzohetklimaat ingevaarheeft
gebracht.Mens,verdediguw
milieu,wekunnenermaarbeter
vanworden.Groendenken, is
goeddenken,vooronzetoekomst.
Yves Renard, Zoersel

SCHENKINGPAUS Ikben
hetniethelemaaleensmetde
kritiekdieeen lezerheeftopde
pauselijkegiftvan112.000euro,
wathijblijkbaarteweinigvindt.
Inderdaad,deKerkheeftvoldoen-
demiddelenommeertegeven.En
degiftzoudezekeerookhoger
mogenzijn,wetendedatdeFilipij-
neneenzeerkatholiekenatiezijn.
Daartegenoverstaatdatbijmijn
wetengeenenkelemonarchtotop
hedenzo'ngroteschenkingheeft
gedaan,nochanderegefortuneer-
den,enzozijnerveel.
Watzou100.000eurobijvoor-
beeldbetekenenvooronzeex-
koning? Inderdaad,nognietsuit
diehoekvernomen,oftochwel,
onzekoningvraagteenbijkomen-
devergoedingomdatzijnbrand-
stoffactuurhoogoploopt.Mede-
oorzaakvandieenergiefactuur is
waarschijnlijkzijnenergieverslin-
dende jacht.Nochtans isdeener-
gieverspillingvanditdingonge-
oorloofdeneenbijkomendezorg
voordeopwarmingvandeaarde.
Endiewordt,zoalsuweet, inver-
bandgebrachtmetsteedsgrotere
superstormen...
Erwin DeMulder, Ophasselt

«Het is de plicht van de
wereldgemeenschap om te helpen»

Haiyan treft
11miljoenFilipi-
no’s. Daarom
lanceert het
Belgisch Con-
sortium voor
Noodhulpsitu-
aties de actie
Haiyan21-21.

Samenstelling
Katy Boels

Wat een drama voor een ludieke kortingsactie.
Waar waren al die verontwaardigde vrouwen toen de
Coca-Cola Light-man opdook? In ieder geval, Gamma
heeft de voorpagina gehaald, dus: actie geslaagd!

Op de bladzijde
Dialoog maken we
graag plaats voor

uw mening.
Vermeld altijd uw
naam, adres en

telefoonnummer.
Beëindig uw sms met

uw naam en postcode.

3535@hln.be

3535

02/454 28 31

Het Laatste Nieuws
Dialoog

Postbus 3535
1730Asse

Bart Vanoverschelde, Roeselare

WATKAN
VOORDERODE
DUIVELS...

Vrijdag15november is
hetopnieuwfeest inons
land.HetFeestvande
Dynastie,onsvorsten-
huisdus.Metderegel-
maatvandeklokhoor ik
talvanmensenhunhaatte-
genoverdezefamilieuiten,
alsookhunafkeertegende
zogezegdeexuberante
kostprijsvoordemaat-
schappij.Velenzouden
graageenzelfverkozen
presidenthebbenenvinden
datmennietdoorgeboorte
ofafstammingrechtkan
hebbenopeentroon.Hier-
tegenwens ikmetaandrang
teprotesterenwegensto-
taalonjuistenflagrantmis-
leidend.Hetzijndeeerste
minister,deregeringenhet
parlementdiehenaanstel-
lenofwegzenden.Zijzijn
geenszinsdealmachtige
heersersvanweleer, inte-
gendeel. Koningsdagmoet
eendriekleurigefeestdag
worden,metrood-geel-
zwart,dekleurenvanons
hart.Dit isduseenpleidooi
vooreengrootnationaal
feest.Bevlag julliehuurhui-
zen, jullieeigenhuizen, je
auto’senfietsen,schooltas-
senenbrooddozen.Draag
driekleurigemutsenofkle-
dij.Watkanvoorhetvoet-
bal,kanzekerookvoorhet
FeestvandeDynastie.
Léon-Bernard Giot, Melle

Kluspoezen(2)Gamma,
mannenwetenwaarom!
Michel VanHerreweghe,Willebroek

Kluspoezen(3)Kijkeensgoed
omuheen,bedenkwater inde
wereldallemaalgebeurtenelke
reclamevooromhetevenwatzalu
oneindigpietluttig lijken.Ookde
argumententegendeGamma-
reclamezullenunietszeggenden
belachelijkoverkomen.Dedames
dieheelevenhunboezemterbe-
schikkinghebbengesteld,zijndaar
alvast financieelbetervangewor-
denenofGammadaardoormeerof
minderzalverkopen,valtnogaf
tewachten.
Maurice Debusschere, Menen

SoftdrugsMetallemiddelen
probeertmenhetrokenen/ofhet
overmatiggebruikvanalcohol te
ontmoedigen,ennupleitendrie
Belgischeproffenvoorhet legalise-
renvansoftdrugsomdathetaantal
drugsverslaafdeBelgendevoorbije
jarennietgedaald is.Begrijpewie
begrijpenkan!
DannyVandevijvere, Lauwe

GroteOorlogAllerespectvoor
uwgrootvader,meneerVerboomen
(Briefvandedag,13november).Dit
waseengeneratiediezakenheeft
meegemaaktdiewijonsgelukkig
nietkunnenvoorstellen.Maar laat
onsdeFranstaligeoverheersingniet
minimaliseren.Krantgelezenvorige
week?OfficierspreektenkelNeder-
landsengeenFrans.Eendag later
washijgewoonsoldaat(Liefdesver-
halenaanhetfrontvanWOI).
Slechtséénvandevelevoorbeelden.
Steve Vandemaele,Westerlo

AntheunisBartTommelein laat
wetendatzijnmaatje ‘maar’
175.000eurogaatopnemenvanzijn
opzegvergoeding.Misschieneentip
voorFilipAnthuenis: schenkdatgeld
—datvanonskomt—aande
slachtoffersvandenatuurrampin
deFilipijnen.OpenVldzalmeteen
forsstijgen indepeilingenenkanzo
dekiesdrempel ruimoverstijgen.
Romain Peeters, Glabbeek

FEEST

•••mijnvest,pervergissingmeegenomendoor
iemandinKasteelDiepensteyn(1steverd.) in
Steenhuffelopzondag10november.Eengrijze
vest,merk ‘Canda’bleefhangen;mijnbruine/kaki
vest ‘Commander’ (metsleutels) iszoek.
0473/652.113,
paul.vandenbroecke@telenet.be

•••ruilclubsofverzamelaars(clubs)vanpost-

zegels,euromunten,sigarenbandenofpost-
kaarten.Graagadressenenopeningsuren.Liefst
inGent.
0473/83.65.62.,vne.thienpont@telenet.be

•••geboortekaartjes.Wiewilmijhelpenommijn
verzamelinguit tebreiden?
KatrienBrauns,Boerenkrijglaan19,
3010Kessel-lo
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GerddeHouwer,Kikkerstraat3,2340Beerse
Mijn liefstezuswordtop22november56 jaar.Ze lijdtal20 jaaraanhet
chronischvermoeidheidssyndroom.Onlangs iszevoordeeerstekeer
omagewordenenze iszóblij.Nunogeenbrievenbusvolverjaardags-
kaartjesenhaargelukkannietmeerop.Alvastbedankt.

CecileGoosens,Veldstraat24,9550Herzele
Cecile is jarigop23novemberenwordt73 jaar.Wiestuurthaareen
mooikaartje?VanwegeOkraHillegem.

Gedruktdoor

VERANTWOORDELIJKEUITGEVER
ChristianVanThillo
Brusselsesteenweg347
1730Kobbegem

HOOFDREDACTIE
MargotMoeseke
WimVerhoeven

GEDELEGEERDBESTUURDER
ChristianVanThillo
ALGEMEENDIRECTEUR
RudyBertels
DIRECTEURUITGEVER
PaulDaenen- JaakSmeets

ALGEMEENNUMMER
02/4542211

Brusselsesteenweg347
1730Kobbegem

Vragenoverpromotieacties:
promotie@persgroep.be

INFO
NATIONALEREDACTIE
redactie@hln.be- fax:02/4542831

REGIONALEREDACTIE
regio@hln.be- fax:02/4542826

SPORTREDACTIE
tel:02/4542311- fax:02/4542346

REDACTIES
ADVERTENTIES
tel:02/4542215
fax:02/4542391

REGIONALEADVERTENTIES
tel:02/4542233
fax:02/4542243

ADVERTENTIES
KBC:
BE27432401505173
(KREDBEBB)

BNPFortis :
BE70293032880025
(GEBABEBB)

B.T.W.BE0403.506.340

BANKREKENINGEN
VIAPOST
12maanden :299euro
domiciliëring1maand:24,9euro
vooralletarieven :www.hln.be/
abonnement

www.hln.be/lezersservice
tel:02/4542590-fax:02/4542832

OPLAGE
340.235ex.

ABONNEMENT


