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LIER

DirecteurKTA
Lier daagt
collega’s uit
HetKoninklijk Technisch
AtheneumLier organiseert
op vrijdag 3 april 2015 een
sponsortocht voor deALS
liga. De directeur daagt zijn
collega’s uit ommee te
doen.
Algemeen directeur van
scholengroepKla 4Dirk
VanHaver hadChristophe
VanWambeke, directeur
vanKTALier, voor de Ice
Bucket Challenge uitge
daagd. VanWambeke liet
zich daarommaandag door
enkele leerlingenmet ijs
water overgieten.
‘Ik heb van de gelegenheid
gebruikgemaakt omonze
leerlingen en leerkrachten
op te roepen omop 3 april
deel te nemen aan een
sponsortocht voor deALS
liga. De directeurs van de
andere LierseGOscholen
heb ik nu opmijn beurt uit
gedaagd.Niet om een ijsem
mer over zich te laten leeg
gieten, wel omhun leerlin
gen en leerkrachtenwarm
temaken omaan die spon
sortocht deel te nemen.’
‘Als ze deze uitdaging aan
gaan, zullen alle leerlingen
van alle LierseGOscholen
op 3 april wandelen of lo
pen voor het goede doel.
Laat ons hopen datwe sa
men veel geld inzamelen.’
(cvr)

BONHEIDEN

Gemeente be
spaart ophospita
lisatieverzekering
De gemeente Bonheiden
schrapt de premie voor
haar gepensioneerde amb
tenaren.
‘Omdatwe op het einde
van de rit een financieel
evenwichtmoeten realise
ren, zijnwe genoodzaakt de
uitgaven strikter op te vol
gen.We krijgen de laatste
jaren ookmeer taken zon
der financiële compensatie
waardoorwemoeten be
sparen’, zegt burgemeester
GuidoVaganée (NVA).
Bonheiden nam sedert be
gin 2011 de premie voor de
hospitalisatieverzekering
voor haar gepensioneerde
personeelsleden op zich en
gaf hiervoor jaarlijks zo’n
10.000 euro uit. ‘Die kosten,
zouden de volgende jaren
oplopen tot 30.000 euro.’
De gunstmaatregel kwamer
omdat personeelsleden op
rust geconfronteerdwerden
met een steeds hoger oplo
pende premie voor de hos
pitalisatieverzekering en de
gemeente hen hierinwilde
tegemoetkomen.
‘Zij kunnen in de toekomst
hun verzekering echter
overnemen tegen het gunst
tarief dat de gemeente kon
afdwingen’, zegt Vaganée.
(cdbr)

LIER/KESSEL

Van wie
zijn deze ezels?
De politie heeft vrijdagnacht
vier tamme ezels aangetroffen
langs de Jagersdreef in Lier,
niet ver van de gemeentegrens
met Kessel. De dieren werden
overgebracht naar een weide
in Kessel. Voorlopig heeft nog
niemand zich gemeld. Voor de
politie is het niet eenvoudig
om te achterhalen wie de eige
naar is. In de buurt van de Ja
gersdreef weet niemand ervan
en bovendien zijn de viervoe
ters niet gechipt. Aan de eige
naar van de dieren wordt ge
vraagd om zich bij de politie te
melden, zodat hij zich op
nieuw over zijn ezels kan ont
fermen. Mensen die weten wie
de eigenaar is, mogen zich ook
melden op het telefoonnum
mer 03.466.16.16.
(tdk) Foto: jdw

BONHEIDEN Danny Huy
gelen, die vroeger De postil
jon en Den Beffer uitbaatte
in de Mechelse binnenstad
en Harry Mens van de gelijk
namige bakkerij en van bras
serie De Schoenmet hebben
op de Putsesteenweg in Bon
heiden CaféBrasserie De
Roos geopend. ‘Het is pas in
mei dat we ons oog hebben
laten vallen op dit pand’,
zegt Huygelen.

Smidse

‘Mijn vennoot Harry en ik
waren onder de indruk van
de mogelijkheden die dit
meer dan 100 jaar oude ge
bouw bood.’ Het pand op de
hoek van de Putsesteenweg
en de Zwarte Leeuwstraat
bood een eeuw geleden, zo
als op zoveel plaatsen toen,
onderdak aan een café met
winkel en een smidse. De
voorbije decennia waren er
al enkele horecazaken in ge
vestigd, maar nu stond het
gebouw al even leeg. Het duo
liet ingrijpende renovatie

werken uitvoeren. Maar in
het café werden de authen
tieke elementen van een
eeuw oud bewaard. ‘De hou
ten banken, de muurschilde
ringen die nog dateren van
het begin van de Eerste We
reldoorlog en de vloer’, somt
Huygelen op. De voormalige
winkel en smidse werden
dan weer met modern meu
bilair ingericht als brasserie.
Maar ook werden de ele

menten die nog verwijzen
naar de smidse, zoals een
stalen balk en de steenpar
tijen behouden. ‘En achter
aan werd er nog een veranda
aangebouwd.’ De keuken
vond een plaats in een
naastgelegen klein huisje dat
het duo samen met de zaak
aankocht.

Iedereen welkom

‘De buitengevel werd geka
leid, een techniek die nog
dateert uit het begin van de
vorige eeuw.’ En een lom
merrijk terras scheidt het
pand van de achtergelegen
parking. ‘In het café zijn er
35 zitplaatsen en in de bras

serie en veranda nog eens
tachtig.’
De Roos richt zich niet spe
ciaal op een soort klant. ‘Ie
dereen is bij ons welkom. In
het café kan je een aperitief
drinken alvorens in de bras
serie aan te schuiven en
daarna in het café te komen
verder praten. Iedereen is
hier zonder onderscheid
welkom.’ De keuken is van
oorsprong Frans. Op de be
perkte kaart voeren dagverse
producten de boventoon.
‘Maar we hebben ook sug
gesties en met de seizoenen
wisselen ook de gerechten’,
zegt Huygelen.

INFO www.brassseriederoos.be

Twee bekende figuren
uit de Mechelse
horeca openden
recent een cafébras
serie in Bonheiden.
De leegstaande zaak
op de Putsesteenweg
werd gerenoveerd met
veel aandacht voor de
authentieke caféele
menten.

CHRIS DE BRUYN

Mechels horecaduo opent brasserie in historisch pand

‘Wewarendirectonder
de indrukvanhetgebouw’

,, DANNY HUYGELEN
Medeuitbater

Mensen kunnen in het café
aperitieven en nadien
eten in de brasserie

Danny Huygelen (vooraan links) met personeelsleden Christophe
Pierard, Fabienne Ducaert en Tineke Vanhooff in het café. Foto: cdbr


