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Boechout
●● In een basketbalclub op de 
Broechemsesteenweg is afgelopen 
weekend ingebroken. Dat werd 
zondag vastgesteld. Er was geld 
verdwenen uit de kassa.

Essen
●●Auto-inbrekers hebben zondag 
toegeslagen in de Steenovenstraat. 
Uit een geparkeerde Citroën 
verdween het gps-toestel. De 
daders zijn spoorloos.

Boom
●●Uit een huis in de Jan Baptist 
Corremansstraat is zondag een 
computer gestolen. Er is geen 
spoor naar de dief.

Hove
●●Via het keukenraam konden 
inbrekers vorig weekend 
binnendringen in een huis in de 
Azalealei. Er verdwenen juwelen.

Stabroek
●●Geld, juwelen en elektro zijn 
zondag gestolen uit een huis in de 
Onze Lieve Vrouw Geboortestraat. 
De daders zijn spoorloos.

Rumst
●● Inbrekers brachten afgelopen 
weekend een bezoek aan een huis 
in de Nedrickxhoeveweg. Ze raakten 
binnen langs de zijkant van het 
pand en gingen ervandoor met 
geld en juwelen. Van de daders is 
geen spoor.

Antwerpen
●●  Een 51-jarige man werd 
zondagmorgen rond 7.20u met 
geweld van zijn bezittingen 
beroofd in de Oude Beurs. Drie 
mannen pakten het slachtoffer aan. 
Eén van hen bedreigde hem met 
een mes. Daarna stalen ze zijn 
portefeuille, horloge en twee 
gsm’s. Het slachtoffer werd tegen 
de grond geduwd en raakte 
daardoor lichtgewond. Hij kon pas 
een aantal uren later aangifte doen 
bij de politie. De daders blijven op 
te sporen.

Antwerpen
●●  In de Afrikaanse stoffenwinkel 
Tandia in de Pelikaansstraat werd  
zondagavond ingebroken. Er 
werden 70 stukken stof gestolen 
van achter een uitstalraam. De 
inbrekers hadden een raam 
verwijderd en zijn vermoedelijk zo 
naar binnen gekomen. DVD

100-101

Niel
Gemeentesecretaris 
screent werknemers

De Nielse ge-
meentesecreta-
ris Eric Vermeiren 
(foto) is bezig met 
een reorganisatie 
van het gemeen-
tepersoneel, zo-
wel voor de amb-
tenaren in het ge-
meentehuis als voor de werknemers 
van de buitendienst. Iedereen wordt 
doorgelicht om te zien of hij of zij zich 
goed in hun vel voelt voor de taak die 
ze uitoefenen. “Sommigen lopen niet 
warm voor hun taak en willen iets an-
ders. Anderen hebben meer ambitie 
en verlangen iets beters”, zegt de ge-
meentesecretaris.  “Het is daarom 
aan te bevelen om na een aantal ja-
ren eens zo’n doorlichting te houden. 
Maar ik wil er onmiddellijk aan toe-
voegen dat de meesten hun huidige 
job zullen behouden.” PVR

Brandweer ruimt bomen op E34

Ranst  De brandweer moest maandag uitrukken naar de E34/
E313 richting Hasselt omdat daar ten gevolge van het slechte weer 
van zondag takken gevaarlijk boven de pechstrook bengelden. Er 
moesten geen rijstroken worden afgesloten, zodat de verkeershinder 
minimaal was. Met het voorbijrazende vrachtverkeer was het wel 
een hachelijk karweitje voor de spuitgasten. 
DVD/FOTO BFM

Toeristische dienst al twee
weken moeilijk te bereiken
Lier

We belden zondagvoormiddag 
drie keer naar de toeristische dienst 
van de stad. Even veel keer werden 
we naar een voicemail doorgestuurd. 
Toerisme Lier is tot 31 oktober noch-
tans op zondag geopend.

“Da’s het eerste dat ik ervan hoor, 
en ik ben er de voorbije week ver-
scheidene keren gepasseerd”, rea-
geert schepen Rik Verwaest  (N-VA). 
Nadat Verwaest ter plaatse zijn licht 
is gaan opsteken, komt hij met de vol-
gende uitleg: “Het probleem is, zo-
als ik al vermoedde, ontstaan bij de 

verhuis van de stadsdiensten naar 
de Dungelhoeffsite. Hierbij is de 
telefooncentrale in het oude stads-
kantoor nogal onoordeelkundig af-
gesloten. Het is wel niet zo dat Toe-
risme Lier volledig onbereikbaar is: 
het algemeen nummer werkt en is 
bereikbaar, maar slechts op één mo-
biel toestel.”

“Het gevolg is dat een beller vaak 
op de voicemail stuit. Dat kan dan 
weer de indruk wekken dat de dienst 
onbereikbaar is. Deze week worden 
er nieuwe telefoontoestellen aange-
sloten. Ik geef toe dat dit een verve-
lende situatie die beter had moeten 
worden aangepakt”, concludeert Rik 
Verwaest.

De problemen doen zich dus wel-
licht al sinds 23 september voor en 
waren bij Toerisme Lier bekend. 
Toch wordt er geen melding van ge-
maakt op de website. CVR

Mortsel

Kankerpatiënte Annemie Hélin op de barricade tegen spierziekte ALS

Haken voor ALS! Met 
dat project hoopt 
Annemie Hélin, bij wie 
zo’n jaar geleden nog 

borstkanker werd vastgesteld, 
extra steun en bekendheid te 
ronselen voor de ALS Liga. 

Haken met een missie

Kankerpatiënte Annemie Hélin: “Ik geniet elke dag van haken. Als ik ALS had, zou ik niet zoveel geluk hebben.” FOTO DIRK KERSTENS

ALS, oftewel Amyotrofe Lateraal 
Sclerose, is een progressieve en on-
geneeslijke spierziekte die al te vaak 
fataal afloopt. “Als kankerpatiënt kon 
ik op veel begrip en medeleven reke-
nen”, vertelt Annemie. “Tien maan-
den later ben ik weer voltijds aan het 
werk en leef ik met meer dan 100% 

energie. Daar ben ik heel veel betrok-
ken instanties en onderzoekers heel 
dankbaar voor.”

Annemie Hélin wil haar kanker-
verhaal allerminst minimaliseren,  
onderstreept ze nadrukkelijk. Maar 
vanuit haar eigen ervaring  tracht 
ze nu enkel en alleen de aandacht te 
vestigen op ALS. “Toen mijn diagno-
se volgde, was dat een hard verdict, 
maar ik kon nog hopen én nog ge-
nezen. Een vriend van me lijdt aan 
ALS. Hij kan niet meer hopen. Hij kan 
niet genezen. In België lijden onge-
veer duizend mensen aan de ziekte. 
Slechts weinige mensen kennen ALS 

en daar willen we wat aan doen. ALS 
verdient meer bekendheid en meer 
wetenschappelijk onderzoek.”

Via haar  hobby, haken in al zijn 
facetten, probeert Annemie Hélin er 
iets toe bij te dragen. “Tijdens mijn 
revalidatie en genezing vond ik veel 
rust en voldoening in mijn hobby. 
Ik kan er elke dag van genieten. Als 
ik ALS had, zou ik niet zoveel geluk 
hebben.” 

Nog tot begin december organi-
seert Hélin tal van haak-initiatieven. 
“Op 24 oktober doen we een haakcafé 
in de Kaleidoscoop, waar ik ook mijn 
atelier heb. Ik roep bij deze verder 

iedereen op die in pakweg een brei-
club of een of andere vereniging zit, 
om zelf ook een haakactie te onder-
nemen. We haken ook zonnebloe-
men met een wens waar we broches 
van maken. We hopen dat velen ons 
voorbeeld volgen en de zonnebloe-
men opsturen. Nadien zorgen wij er-
voor dat de bloemen terecht komen 
bij zieken op palliatieve diensten. Of 
je kunt ze zelf bezorgen aan iemand 
die zo’n bloem verdient. Mogelijke 
stortingen gaan rechtstreeks naar de 
ALS Liga.”
SEPPE SLAETS

hakenvoorals@gmail.com

Toerisme Lier is al twee weken 
telefonisch moeilijk bereikbaar. 
Uw krant bracht schepen van 
Toerisme Rik Verwaest van het 
probleem op de hoogte.
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Uit hun thuispraktijk hebben San-
dy De Nockere, Ann Hoefkens en Ka-
rin van Dyck geleerd dat veel patiënten 
het op prijs stellen om voor thuiszorg 
zelf ter plaatse te komen. Ze werken in 
Rumst, Reet en Terhagen en Boom. 

“We vullen deze behoefte nu in door 
deze patiënten mits afspraak op onze 
stek in de Molenstraat 175 in Reet te 
ontvangen. Er is op het adres een huis-
artsenpraktijk gevestigd en wij maken 
gebruik van een stukje van de accom-
modaties”, legt Karin van Dyck uit.

Pleisters en palliatieve zorg onder één dak
Reet, Boom

Sandy De Nockere, Ann Hoefkens en Karin van Dyck. FOTO JORIS HERREGODS

T(H)ulp, verwijzend naar de bloem, 
maar ook naar (Thuis)Hulp, is niet het 
eerste initiatief in die zin, maar wel 
uniek voor de Rupelstreek.  “Samen 
met familie, huisarts en andere ge-
zondheidswerkers werken we op maat 
van elke patiënt. Vooral nog mobiele 
mensen komen voor de verzorging 
van bijvoorbeeld een wonde liever bij 
ons langs. We werken volgens het der-
debetalerssysteem, wat betekent dat 
wij rechtstreeks vergoed worden door 
uw ziekenfonds, als u als zorgvrager in 
orde bent”, zegt Karin van Dyck.

De wond-en zorgpraktijk De T(H)
ulp is van 9u tot 17u bereikbaar op 
0471.28.04.89 of op www.afspra-
ken.be, het nummer van de thuisver-
pleging is 0497.35.72.15 en is in nood-
gevallen 24 uur per dag te bereiken.

De drie staan ook in voor palliatieve 
zorg thuis, met eventuele opstart door 
Thuisverpleging de T(H)ulp. “Pallia-
tieve thuiszorg is in opmars. Patiënten 

Drie thuisverpleegkundigen 
hebben elkaar gevonden om 
hun zorgverlening aan huis uit 
te breiden met een wond- en 
zorgpraktijk genaamd T(H)ulp 
in de Molenstraat in Reet. U 
kunt er op afspraak terecht.

willen hun laatste dagen vaak niet in 
het ziekenhuis doorbrengen, maar ver-
kiezen thuis verzorgd te worden in het 
bijzijn van hun familie. Die zorgen we-
gen zwaar op naasten en familie. Door 

Boechout

Wouter Keersmaekers en Co 
kiezen voor ambachtelijkheid

Met de voorstelling 
van de 
programmatie en 
enkele ideeën van 

deelnemende chefs is duidelijk 
geworden dat Konfijt meer 
is dan het zoveelste festival 
op rij. Het is klein, maar wil 
een stempel drukken, het wil 
anders zijn en Boechouts.

Festival 
Konfijt 
kruist eten 
en muziek

De chefs van Konfijt met medeorganisator Wouter Keersmaekers (rechts). FOTO PATRICK DE ROO

Philippe Geubels presenteert het 
muzikale luik. FOTO ISOPIX

Cathérine Vandoorne presenteert 
ook mee. FOTO GVA

Konfijt, zo werd het begin juni 
al voorgesteld door chef Wouter 
Keersmaekers van De Schone van Bos-
koop, wil anders zijn dan de andere fes-
tivals. Niet het zoveelste in de rij, maar 
eentje waar eten en muziek bij elkaar 
horen. Ze wilden daar in Boechout niet 
nog een zomerfestival, maar wel het 
eerste winterfestival hebben.

Vuurkorven zullen op 10 novem-
ber wellicht op hun plaats zijn. Maar 
vooral de beleving zal centraal staan. 
Daarom wisselen musici en koks elkaar 
af op de podia. Gaan chefs dan rock ’n’ 
rollen? Nee, maar ze gaan wel op een 
verfrissende manier tonen dat het an-
ders kan. 

“Bij een kleinschalig belevingsfes-
tival past ambachtelijkheid en nostal-
gie”, predikt Wouter Keersmaekers, 
een van de zes aanstokers van Konfijt. 
“Ik wil tonen dat je ook kunt koken met 
eenvoudige ingrediënten.” 

Voor Keersmaekers is dat een beetje 
thuiskomen, want als er iemand pio-

●●  Er zijn twee po-
dia: één in het kasteel 
Fruithof, en een in de 
orangerie ernaast. 
●●King Dalton, Jeff 
Lescher, Birds that 
Change Colour, Jane 
Spleen en Pauwel De 
Meyer kun je zien 
op het podium van 
de orangerie, Tiny 
Legs Tim, Sam Coene-
grachts en Billie Leyers 
op het kleine  podium 
in het kasteel.
●●  Zij worden afge-
wisseld door chefs Oli-
vier de Vinck (Kom-
milfoo), Ken Ver-
schueren (De Tuinka-
mer), Dennis Broeckx 
L’Épicerie du Cirque), 
Ingrid Neven (Pazzo), 
Seppe Nobels (Graan-
markt 13), Wouter 
Van Steenwinkel (Ar-
dent), Frank Hermes 
(De Laet&Van Haver) 
en Bart-Jan Michielsen 
en Wouter Keersmae-
kers (beiden Schone 
van Boskoop).JVB

Koken en zingen 
op twee podia

nier is van het werken met zogenaam-
de vergeten groenten, is hij het wel. 
Hij is in geen geval vergeten hoe hij 
als jonge snaak naast zijn moeder in 
de keuken mocht staan. De rollen zijn 
nu omgekeerd: dit keer nodigt hij zijn 
moeder, Maria Crollet, uit om samen 
met hem te koken. Het wekt geen ver-
wondering dat ze samen onder meer 
broodpudding zullen maken. Vroeger 
had elke moeder daarvan een eigen re-
cept, vandaag is dit typisch staaltje van 
Vlaamse keukenrecyclage bijna uitge-
storven.

“En we smijten veel te veel weg”, 

zegt Seppe Nobels. “Dat wil ik bewij-
zen door te koken met ajuin die op de 
vroegmarkt is afgekeurd en op het vuil-
nis dreigt te belanden. Die geblutste 
exemplaren zijn nog goed om te kon-
fijten en een crème van te maken. Die 
wordt gecombineerd met zogenaam-
de bijvangst, vissen die normaal wor-
den teruggegooid wegens onverkoop-
baar.” 

Ze hebben wel mooie namen zoals 
zandhaai, pieterman en steenbolk. No-
bels wil de vis afsmaken met een coulis 
van Boechoutse groene kruiden. Zelf 
uitgezocht in het park.

Als Bart-Jan Michielsen aan zijn 
jeugd denkt, passeren soepen met 
mergpijpjes en ossenstaarten de revue 
van zijn dromen. Goed om werkelijk-
heid te worden in het kasteel Fruit-
hof. Daar zorgen Philippe Geubels en 
Cathérine Vandoorne (Radio 2-ma-
dam) dat u muzikaal en culinair uw 
weg vindt tussen podia en kookdemo’s.
JOHAN VAN BAELEN

Konfijt, zondag 10 november 14u-2u, 
Kasteel Fruithof, Fruithoflaan, Boe-
chout. Tickets van 35 euro geven recht 
op 3 gerechtjes van de chefs.

www.konfijt.be

“Broodpudding is 
een typisch 
staaltje van 
Vlaamse 
keukenrecyclage.”

WOUTER KEERSMAEKERS
ORGANISATOR VAN KONFIJT 

Aartselaar
Prieeltje wint 
opknapbeurt

Het Prieeltje in het Solhofpark is de 
Aartselaarse winnaar in de wedstrijd 
‘Buiten-gewone’ plekjes. Begin 2014 
krijgt het de verdiende opknapbeurt.

 Voor het ‘Buiten-gewone plekjes 
project’ van het Antwerpse regiona-
le landschapspark Zuidrand konden 
gemeenten en inwoners kiezen voor 
een plekje dat een groene opknapbeurt 
kon gebruiken. Er werden 140 plekjes 
vermeld, waarbij vijf uit Aartselaar.

 Het Prieeltje takelt al jaren af en kan 
een opknapbeurt gebruiken. De regio-
nale landschappen stellen met de ge-
meenten een plan op voor de werken. 
Voor het Prieeltje werd al voorgesteld 
het om te vormen tot een vlindertuin-
tje met een zithoek of picknickplaats.

In een publiekswedstrijd worden 
de drie mooiste buiten-gewone plek-
jes van de zuidrand verkozen. Ieder-
een kan stemmen via het internet. JW

een goede begeleiding willen wij een 
optimale ondersteuning bieden waar-
in patiënt en familie centraal staan”, 
besluiten de drie.JB 

www.thuisverplegingdethulp.be


