
GAZET VAN ANTWERPEN 31WAAS
ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 NOVEMBER 2018 M

WW-Waasland is opgericht door
Patricia Braet die op haar 42ste
haar man verloor. “Ik verloor met
mijn man ook een extra inkomen
en moest alleen voor onze kinde-
ren zorgen”, vertelt ze. “Al snel
merkte ik dat dit niet eenvoudig
was. Ik vond online steun bij ver-
schillende groepen. Daar bleek
dat het voornamelijk vrouwen
zijn die financiële problemen krij-
gen na het overlijden van hun
echtgenoot. Ik schat dat het om
ongeveer de helft van de wedu-
wen gaat.” 

Zelf beheert ze al een vijftal jaar

SINT-NIKLAAS 

verschillende groepen voor we-
duwen, en in december start ze
dus met een Wase afdeling van de
nationale Vereniging voor Wedu-
wen en Weduwnaars. We willen
een luisterend oor aanbieden, ac-
tiviteiten organiseren én mensen
in moeilijkheden helpen.”

Patricia vreest dat het aantal lot-
genoten met financiële proble-
men nog zal stijgen door het aan-
gepaste weduwepensioen. “Dat is
vorig jaar ingevoerd, en ik ver-
wacht daar volgend jaar de gevol-
gen van. Wie kinderen heeft,
krijgt nog slechts twee jaar een
overgangspensioen. Voor wie
geen kinderen heeft, is dat maar
een jaar. Als je je geliefde verliest,
kan je makkelijk in een emotione-
le en financiële put vallen, daar
zou veel meer aandacht moeten
voor zijn.”

Om die mensen te helpen, wil de

vereniging geld inzamelen met
een benefiet. “We zamelen niet
alleen geld in voor weduwen,
maar ook voor ALS- en MS-pati-
enten, aangezien ik veel mensen
ken die daaraan lijden.”

“Voor de ALS-Liga veilen we de
fiets waarmee cafébaas Nick Al-
liet de Mont Ventoux beklom. De
fiets is gesigneerd door ex-tennis-
ster Kim Clijsters en actrice Mar-
leen Merckx. “Voor de MS-Liga
veilen we een schilderij van pati-
ent Bruno Van de Putte en een
kunstfoto van Jackie De Clercq”,
aldus nog Patricia Braet. “Voor
onze weduwen organiseren we
een tombola.” 

Benefiet op zaterdag 17 en zon-
dag 18 november in de refter van
de landbouwschool, Weverstraat,
Sint-Niklaas.

i www.ontmoeten.site

“Weduwen hebben vaak geldproblemen”
Patricia Braet richt vzw WW-Waasland op om geld in te zamelen voor weduwen, ALS- en MS-patiënten

Er komt een Wase afdeling van de 
vereniging voor weduwen en we-
duwnaars: de vzw WW-Waasland. 
Die wil zowel een luisterend oor 
als een helpende financiële hand 
zijn. Volgend weekend vindt een 
eerste benefiet plaats.

MATTIAS GOOSSENSPatricia Braet en Betty Bennebroek willen met de benefietdag geld 
inzamelen om weduwen in moeilijkheden te helpen.  FOTO MGB

LOKEREN
Twee jaar rijverbod voor 
onbeleefde wegpiraat (18)

Tarik E.A. (18) uit Lokeren is door de politie-
rechtbank veroordeeld tot een rijverbod van twee
jaar en negen maanden. Op 18 juni van vorig jaar
reed hij met hoge snelheid door een straat met spe-
lende kinderen. Op dat moment was hij 17 jaar,
had hij geen rijbewijs en gebruikte hij de auto van
zijn vriendin. Een week eerder was hij ook al eens
betrapt achter het stuur van diezelfde wagen zon-
der rijbewijs. Uit een haaranalyse was gebleken
dat Tarik E.A. een zware cannabisgebruiker is. Iets
wat hij vrijdag ontkende. “Met dat roken van weed
ben ik gestopt”, verklaarde hij. “Ik ben een keurige
jongen.” Dat bleek niet uit de manier waarop hij de
rechter aansprak. Dat deed hij steevast snauwend,
aanvallend en zonder ‘met twee woorden’ te spre-
ken. “Heeft men ooit al eens uw IQ gemeten?”,
vroeg rechter Peter D’Hondt. Tarik antwoordde
bevestigend, maar wist niet meer wat het resultaat
was. “In elk geval genoeg.” Ook zijn ouders, met
wie de jongeman in conflict ligt, waren aanwezig.
Zij moeten opdraaien voor de 4.800 euro aan boe-
tes die werden uitgesproken. De partner van E.A.
kreeg een boete van 3.600 euro. Tarik E. A. werd
ook ongeschikt verklaard om te rijden. (bfs)

Als de dood komt en me toefluistert 
“je dagen zijn geteld” 
Laat mij dan zeggen: 
“Ik heb geleefd in liefde en niet in tijd”. 
 R. Tagore 

Geboren te Loenhout op 21 januari 1934
en overleden te Malle op 5 november 2018.

Bedroefd maar dankbaar nemen we afscheid van 

Rouwadres: Familie Alfons Van Dijck 
p/a Uc Hofmans, Loenhoutseweg 4 - 2320 Hoogstraten 
Online condoleren: www.uitvaartzorg-hofmans.be 

U wordt uitgenodigd op de plechtige uitvaartdienst 
op woensdag 14 november 2018 om 11.00 uur 

in de St. Katharinakerk te Hoogstraten. 
 

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk 
vanaf 10.40 uur. 

 
De asverstrooiing zal gebeuren in intieme kring 

op het kerkhof te Wortel. 

Alfons VAN DIJCK
Priester gewijd op 31 augustus 1958 

Van 58 tot 63 priester leraar in het Klein Seminarie 
te Hoogstraten 

Van 63 tot 85 priester in Pieter en Pauwel te Mol 
Van 85 tot 97 priester in St. Katharina te Hoogstraten 
Van 97 tot 2014 priester in St. Jan Baptist te Wortel 

Van 2014 priester in het WZC Stede Akkers 
en de Begijnhofkerk te Hoogstraten 

UITVAARTCENTRUM.BE

Liefdevol nemen wij afscheid van

Lisette Maggelet
weduwe van

Maurice Mollin

geboren te Antwerpen op 8 december 1933  
en overleden in AZ Sint-Jozef te Malle 

op 7 november 2018.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij 
te wonen op dinsdag 13 november 2018 om 11 uur in het 

Uitvaartcentrum Schilde, Turnhoutsebaan 492.

Samenkomst in de aula vanaf 10.40 uur. 

Later zal de urne van Lisette in familiale kring een bijzondere 
bestemming krijgen. 

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres: familie Mollin - Maggelet, p/a Uitvaartcentrum Schilde, 
   Turnhoutsebaan 492, 2970 Schilde             
Online condoleren kan via www.uitvaartcentrum.be
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Herdenking

Vrolijke zus, nog één keer je 
ontwapende lach zien om de krop

in mijn keel weg te krijgen 
telkens ik aan je denk. 

Je zou vandaag zestig worden 
maar werd er net geen zestien. 

Gerda SYMONS

Uitvaartzorg Peeraer-Wijnegem. Tel. 03-353.60.83         www.peeraer-wijnegem.be  

†
Veel te vroeg moeten wij afscheid 

nemen van

Patrick Dassy
Gewezen eerste wachtmeester
bij de rijkswacht - inspecteur

bij de Scheepvaartpolitie Antwerpen

Echtgenoot van Vera Van Doninck
geboren te Elsene op 18 september 1953 en overleden te 

Malle in het A.Z. St.-Jozef op 7 november 2018.

Rouwen om dit heengaan:

Vera Van Doninck,
zijn echtgenote,

Thierry en Gwendy Liénard - Dassy,
 Vince,
Gregory en Els Dassy - Wouters,
 Luca, Billie,

zijn kinderen en kleinkinderen,
Eddy † en Malou Dassy - Hecq,

zijn mama,
De families Dassy, Van Doninck en Hecq.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering, met opstelling 
van de asurne, in de kerk van Sint-Theresia te Ekeren-Bunt,

op woensdag 14 november 2018 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk, 
gelegen Waterstraat, vanaf 10.40 uur.

(in het steegje naast nr. 16)

Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief
ontvingen, worden hiermede beleefd uitgenodigd.

Correspondentieadres:
Familie Dassy - Van Doninck

p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

Overlijdensberichten

Joker+
TREKKING VAN 9 NOVEMBER 2018
Winnende nummers: 8  4 9 1 7 4 
Jackpot 1 met €600.00
reeks van 6 cijfers 0 met €20.000
reeks van 5 cijfers 2 met €2.000
reeks van 4 cijfers 22 met €200
reeks van 3 cijfers 309 met €20
reeks van 2 cijfers 3.077 met €5
1 cijfer 30.491 met €2

Sterrenbeeld 8614.14
11 met €1,5

Jackpot 10/11/2018: €200.000

Keno
TREKKING VAN 9 NOVEMBER 2018
Winnende nummers:
1 - 4 - 9 - 12 - 16 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 33 
- 35 - 39 - 42 - 43 - 48 - 62 - 64 - 66 - 70

Pick3
TREKKING VAN 9 NOVEMBER 2018
Winnende nummers: 3 - 7 - 3
(Buiten de verantwoordelijkheid van de 
redactie.)


