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Herentals, Geel, Wechelderzande

Drie bedrijven leggen boeken neer

Door een reeks nieuwe 
faillissementen 
dreigen naast de 
zaakvoerders nog 

minstens 29 personeelsleden 
van Kempense bedrijven hun 
baan te verliezen. De zwaarste 
klappen vallen in Geel waar de 
Meubelindustrie Scheepers nv 
failliet werd verklaard.

29 banen op tocht na faillissementen

Brasserie De Nieuwe Keizer uit Wechelderzande is bankroet verklaard. 
FOTO BART VAN DEN LANGENBERGH

Meubelindustrie Scheepers is al 
meer dan 35 jaar gespecialiseerd in 
de vervaardiging en de verkoop van 
meubilair voor hotel, restaurant, 
café’s en tavernes. Er waren nog ze-
ven arbeiders en vier bedienden in 
dienst. Het bedrijf is gevestigd aan 
de Winkelomseheide in Geel en be-
schikt ook nog over een toonzaal in 
Oostende. De zaakvoerders noemen 
de beslissing om de boeken neer te 
leggen een interne aangelegenheid. 
Het dossier is nu in handen van de 
Geelse curatoren Devos-Naulaerts 
en Corsus.

In Herentals houdt de bvba Bak-
kerij Bert Leysen op te bestaan. Ley-
sen, in Herentals beter bekend als 

‘Bakker Bert’ heeft zelf zijn oven 
uitgeschakeld. Naast de winkel aan 
de Herenthoutseweg beschikte Bak-
ker Bert nog over verkooppunten aan 
het station en aan het ziekenhuis van 
Herentals. Winkels die gisteren ge-
sloten bleven. De bakker had nog 
een tiental mensen in dienst. Advo-
caat Paul Van Rompaey uit Westerlo 
treedt op als curator.

Beschermd pand
In het centrum van Wechelder-

zande (Lille) ging ook de brasserie 
De Nieuwe Keizer op Den Hert fail-
liet. De zaakvoerder gooide zelf de 
handdoek in de ring. Acht bedien-
den staan door het faillissement op 
straat. De brasserie opende begin 
2010 de deuren in een van de oudste 
gebouwen van het dorp. Op het ein-
de van de 19de eeuw verzamelden 
schilders zoals Adriaan Heymans, 
Jaak Rosseels en Henri Van de Vel-
de, ook bekend als architect, in De 
Keizer. Het historische en bescherm-
de pand uit 1620 was jaren bekend 
als herberg en gasthof De Keizer en 
kende al veel uitbaters. De laatste 

Geel
●●  In een woning aan de 
Keulsekarstraat in Geel vond dinsdag 
een inbraak plaats. De bewoners 
merkten omstreeks 13u schade aan 
hun huis op. Het was niet duidelijk of 
er iets gestolen werd. 

Geel
●●Op de Westelijke Ring vond 
dinsdag om 10.40u een kopstaart-
aanrijding tussen twee auto’s en 
een vrachtwagen plaats. In één van 
de twee auto’s raakte een 32-jarige 
vrouw, B.M., uit Retie lichtgewond. 
De vrouw moest niet naar het 
ziekenhuis worden gebracht. De 
brandweer van Geel kwam ter 
plaatse om het wegdek op te kuisen 
na het ongeval.

100-101
Grobbendonk
●●  Inbrekers bezochten 
dinsdagmiddag een woning in de 
Melkerijstraat op het moment dat 
de bewoners een uur het huis uit 
waren. De dieven hadden een raam 
aan de achterkant van de woning 
open gebroken en doorzochten het 
hele huis. Over een mogelijke buit 
was er geen info.

Hoogstraten
●●  Een auto botste maandag om 
9u in de Hinnenboomstraat tegen 
een bejaarde voetgangster. De 
vrouw is met lichte verwondingen 
naar het ziekenhuis gebracht. 

Beerse
●●  Een auto botste maandag om 
18.17u op het Kerkplein tegen een 
fiets. Fietser A.A. (74) uit Lille raakte 
daarbij lichtgewond en ging zelf op 
bezoek bij een dokter. 

BVDL 

●●De rechtbank van 
koophandel sprak het 
faillissement uit van ca-
fé-uitbater Bart Van De 
Paer (49), Baron Frans 
Du Fourstraat 4 bus 21 in 
Turnhout. 
●●Het doek is gevallen 
voor Jadegi, de vennoot-
schap die café Bierpot op 
de Antwerpseweg 74A in 
Beerse, uitbaatte en zaak-
voerder Giel Geerinckx 
(22) uit Geel. 
●● Intercoat België, een 
textielhandel en logistiek 
bedrijf op de Industrieweg 
18 in Beerse, ging failliet. 
●●  Ingrid Bondeweel uit 
Brecht en Jeanine Bol-
len uit Mol zijn failliet op 
vraag van schuldeisers. 
●●  Verkoopsbedrijf B. 
B&D, IJzerlei 41 in Leo-
poldsburg ging over de 
kop. BVDL

Meer 
faillissementen

uitbater had de zaak opgeknapt en 
een moderner uitzicht gegeven. Hij 
kreeg begin 2012 nog een Zilveren 
Lepel als ambassadeur van de goede 
smaak. Op de deur van De Nieuwe 
Keizer prijkte dinsdag een bericht 
dat de zaak met ‘jaarlijks verlof is van 

8 september tot en met 21 septem-
ber’ en de brasserie op 22 september 
opnieuw open zou gaan. Meester Ria 
Piedfort en meester Petra Willems 
zijn de curatoren.
MARC PEETERS, 
BART VAN DEN LANGENBERGH
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Retie

Ingezameld geld ten voordele van ALS-patiënten

Alle inwoners van Retie, 
inclusief het voltallige 
gemeentebestuur, 
worden zondag 14 

september uitgedaagd om een 
collectieve ijsdouche te nemen 
op het marktplein. De oproep 
gaat uit van enkele stamgasten 
van het bekende dorpscafé Den 
Hoek.

Den Hoek zet Retie onder ijsdouche

De collectieve Ice Bucket Challenge vindt plaats voor café Den Hoek. 
De initiatiefnemers hopen op veel volk. FOTO’S EDDY MEULEMANS

Speciaal voor Retie-kermis wordt 
zondag een nieuwe kermisattrac-
tie uitgetest: de ‘mega-Ice Bucket 
Challenge’. Alle inwoners van Re-
tie worden uitgenodigd om geza-
menlijk een emmer met ijskoud wa-
ter over hun hoofd te gieten. “Wij 
dagen de hele bevolking uit”, zegt 
initiatiefnemer Nic Der Kinde-
ren (29), vaste klant van café Den 
Hoek. “Iedereen mag meedoen. 
Het enige wat je hoeft mee te bren-
gen, zijn droge kleren. Wij zorgen 
voor de rest.”

“Van een bevriend evenemen-
tenbedrijf in Dessel krijgen we zes-
tig mayonaise-emmers, die we on-
beperkt kunnen vullen en weer uit-

om 15u wordt omgekieperd. Stie-
kem hoopt Nic Der Kinderen dat het 
plein te klein zal zijn om alle dou-
chers te ontvangen. Via mond-tot-
mond reclame, maar vooral dankzij 
de sociale media heeft het nieuws 
zich alvast razendsnel verspreid in 
het dorp. “Maar we leggen onszelf 
bewust geen streefdoel op”, zegt 
Nic. “Elke Retienaar die komt, is 
er eentje extra. Iedereen is zondag 
welkom.”

EDDY MEULEMANS

gieten”, zegt Gino Vermeiren (40), 
uitbater van café Den Hoek. “Het wa-
ter mogen we vrij oppompen via de 
oude gemeentepomp op de Markt, 
gratis ter beschikking gesteld door 
de gemeente.”

IJsblokjes
IJsblokjes zijn niet inbegrepen 

in het aangeboden douchepakket. 
“Dat is ook niet nodig”, zegt bur-
gemeester Patrick Geuens (Nieuw 
Retie), die zelf al heeft toegezegd 
om mee te doen met de ijsdouche. 
“Want ik kan je bevestigen dat het 
water uit onze pomp echt wel ijs-
koud is. Het komt van héél diep on-
der de grond.”

Deelnemen kost vijf euro. “Al het 
ingezamelde geld wordt doorgestort 
aan de ALS Liga, de stichting die zich 
inzet voor mensen die lijden aan de 
dodelijke spierziekte ALS”, zegt Nic 
Der Kinderen.

De uitvoering van de collectieve 
Ice Bucket Challenge vindt zon-
dagmiddag plaats op het dorps-
plein, vlak voor café Den Hoek. De 
bedoeling is dat de eerste emmer 

Aanvaller met schaar na  
drie dagen op vrije voeten
Westerlo

Drie dagen nadat hij een kennis in 
Westerlo te lijf ging met een schaar, 
heeft Olivier V. (19) de gevangenis 
verlaten. Hij mag geen contact heb-
ben met het slachtoffer en moet in be-
handeling voor zijn drugsprobleem. 

Olivier V. uit Oevel en Hans V.H. 
(38) hadden vrijdagavond samen 
op café gezeten. “s Nachts trokken 
ze naar het appartement van Hans 
V.H. in de Nieuwstraat in het cen-
trum van Westerlo. Daar gebruik-
ten ze speed en speelden ze uren op 
de playstation. Rond 8u ‘s morgens 
kregen de twee het met elkaar aan 
de stok. Olivier V. greep een schaar 
en bewerkte er zijn opponent mee. 
Hans V.H. liep verwondingen op aan 
het hoofd, borst, handen en armen. 

“Mijn cliënt is in paniek naar bui-
ten gerend. Daar heeft hij de hulp-
diensten verwittigd”, zegt meester 

Bart Vosters. Hans V.H. had geen le-
vensbedreigende letsels opgelopen. 
De man mocht maandag het zieken-
huis van Geel verlaten. 

Het geweld is vermoedelijk het ge-
volg van het drugsgebruik. “Mijn cli-
ent heeft zijn versie van de feiten ge-
geven”, zegt meester Vosters. “Ik wil 
daar niet op in gaan. Het slachtoffer 
moet nog worden verhoord.” Vosters 
vroeg voor de raadkamer met succes 
de vrijlating. Olivier V. mag de woning 
niet verlaten tussen 20u en 7u, ten-
zij om te werken. Hij moet zijn werk 
hervatten en in behandeling voor zijn 
drugsprobleem. De jongeman kreeg 
ook een contactverbod met het slacht-
offer opgelegd en moet meewerken 
met de justitieassistent. Het parket 
gaat niet in beroep tegen zijn vrijla-
ting. De man zal zich later moeten 
verantwoorden voor de strafrechter 
voor het toebrengen van opzettelijke 
slagen en verwondingen. IMA

Kringwinkel WEB opent 
Retoucheshop
Turnhout

Met de Retoucheshop beoogt de 
Kringwinkel Web in Turnhout meer 
sociale tewerkstelling en meer her-
gebruik. “We krijgen in de Kringwin-
kel veel textiel binnen dat we kunnen 
recycleren, maar we willen vroeger 
ingrijpen”, zegt Myriam Lenaerts. 
“Nog voor de mensen hun kledij af-
danken. Dat kan met de Retouche-
shop. Een knop aannnaaien, een 
nieuwe rits plaatsen, dan toen we te-
gen een redelijke prijs, zoals de klant 
dat van ons gewend is. Maar ook een 
kleedje innemen, omdat je een aan-
tal kilo’s kwijt bent, kunnen we hier. 
We krijgen die vraag overigens gere-

geld van klanten in onze Kringwin-
kel. Ze vonden een uniek stuk, maar 
het paste niet. Voortaan kunnen we 
die kledij retoucheren.”

De Retoucheshop opent maan-
dag 22 september en biedt voorlo-
pig aan drie mensen halftijds werk. 
“Wat de prijzen zijn, moeten we nog 
berekenen”, zegt Myriam Lenaerts. 
“Het aanbod aan retouchemogelijk-
heden is erg divers. Maar dat gaat 
geen stukken van mensen kosten. 
Al willen we wel, net zoals met onze 
Kringwinkel en met ons Eethuis, ge-
zond rendabel zijn. Zo gauw we ze 
kennen, zetten we de prijzen wel op 
onze website. GVN

www.dekringwinkelweb.be

“Het water uit 
onze pomp komt 
van diep onder de 
grond en is 

ijskoud.”
PATRICK GEUENS
BURGEMEESTER
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