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PARK SPOOR NOORD - ANTWERPEN

VAN 22.12.18 TOT 03.01.19

U7 - U8 - U9 - U10 - U11 - U12 - U13 - U15 - U17 - U19
HEREN - DAMES - VETERANEN

WWW.SOCCERTROPHY.BE

BUURT IN BEELD Surf naar www.nieuwsblad.be

Bibliotheek houdt verwendag in Feestpaleis
BOOM De verwendag door de bib startte met een (h)eerlijk ontbijtbuffet van de 
Wereldwinkel. Nadien volgde een boeiende lezing door relatie-experte Rika 
Ponnet. Ze bracht een onverwacht, emotioneel en onderbouwd pleidooi rond 
relatiebreuken en de relatiecultuur in de samenleving.  (jb)

JB

Warmste Kom is fenomenaal succes
RUMST De actie De Warmste Kom lokte afgelopen weekend de grote massa naar 
het piepkleine atelier aan de Lazarusstraat. Keramiekatelier Bamboo wilde 
actrice Nora Tilley, ook lid van het atelier, plezieren door een verkoop van 
keramiek ten voordele van de ALS-liga. Meer dan 1.500 kommen gingen de deur 

uit. Op donderdag 13 december volgt nog een tweede actie op de
Grote Markt in Mechelen. Daar hopen ze de kaap van de drieduizend
verkochte kommen te ronden.  (jw)

JW

Speeltjes voor lievelingsdier
MECHELEN  De Mechelse Dierenbescherming pakte afgelopen weekend uit met 
haar jaarlijkse kerstmarkt. De vele honderden bezoekers konden er cadeau-
ideetjes opdoen en genieten van een warme tas soep of jenever. “Ik heb enkele jaarkalenders 
met foto’s van honden en poezen uit het Mechelse asiel gekocht om straks onder de 
kerstboom te leggen”, zegt Annemie uit Sint-Katelijne-Waver. 
 “De opbrengst van de kerstmarkt gaat integraal naar de werking van het asiel, want er is veel 
geld nodig om de dieren goed te verzorgen en hen een nieuw baasje te bezorgen”, zegt Sabine 
Slaets, directeur van de Dierenbescherming.  (ldn)

RR

Sinterklaas ontvangt kinderen op zijn boot
WILLEBROEK  De Sint en zijn Zwarte Pieten meerden dit 
weekend aan in Willebroek. De kindjes mochten 
Sinterklaas bezoeken op zijn boot. (jb)

JB
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