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Voorwoord

2017 is aan het Zilvermeer niet onopgemerkt voor-

bijgegaan. Voor ons provinciaal recreatiedomein was 

het een bijzonder jaar.

Op het dak van het strandgebouw zijn er in het 

voorjaar 429 fotovoltaïsche panelen geplaatst, goed 

voor een oppervlakte van 697m². Het Zilvermeer 

zette al lang in op ecologie en duurzaamheid, onder 

meer door waterrecuperatie en groendaken. Met 

de zonnepanelen breiden ze hun groene visie nog 

verder uit.

Met de start van het toeristisch seizoen op 1 april 

werd de stripcollectie van de bibliotheek in de ani-

matiebalie vernieuwd en toegankelijk gemaakt voor 

iedereen die op het domein logeert. Met een inves-

tering van 6000 euro werden de oude stripverhalen 

in een nieuw kleedje gestoken. Doorheen het hele 

seizoen werd de collectie verder met nieuwe strips 

aangevuld worden, zodat steeds van elke reeks het 

recentste exemplaar ter beschikking is. De bibliotheek 

in het administratieve gebouw is al 40 jaar een vaste 

waarde op het domein voor de kampeerders. 

2017 was op toeristisch vlak een heel goed jaar. Het Zilvermeer haalde 

omwille van een stralend voorjaar bijna evenveel bezoekers als in topjaar 

2016. Tijdens het hoogseizoen waren het weer en onze bezoekerscijfers 

minder, maar het bezoek van Jeroen Meus die een weekje verbleef op de 

camping voor zijn programma Dagelijkse Zomerkost, kon op veel enthou-

siasme van onze bezoekers rekenen. 

Het Zilvermeer staat ook steeds meer op de kaart als gastheer voor zeer 

uiteenlopende evenementen. Op deze manier krijgen we bezoekers ook 

buiten het toeristisch seizoen tot bij het Zilvermeer.

Dankzij het harde werk van de nieuwe directeur en ons team willen wij het 

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer verder uitbouwen als dé toeristische 

bestemming voor jong en oud in de Kempen.

Jan De Haes,

gedeputeerde voor recreatie- en groendomeinen 
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Deel 1
  Jaarrapport Zilvermeer
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Met ingang van 1 januari 2014 werd het autonoom 

provinciebedrijf (APB PZR) “ Provinciaal recreatiedomein 

Zilvermeer “ verkort Zilvermeer opgericht. Het adres van 

het  autonoom provinciebedrijf is :

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

T +32 (0) 14 82 95 00

F +32 (0) 14 82 95 01

Email :  info@zilvermeer.be

Website:  www.zilvermeer.be

www.zilvermeer.eu

Facebook : www.facebook.com/Zilvermeer Mol

Oprichtingsdatum en organisatie

Het protocol van de oprichting van het gewoon provin-

ciebedrijf Zilvermeer werd in vergadering van 27 septem-

ber 2001 goedgekeurd.  Het provinciebedrijf is met in-

gang van 1 januari 2002 operationeel geworden. Sinds 01 

januari 2014 is het Zilvermeer omgevormd tot autonoom 

provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer 

(APB PRZ) met rechtspersoonlijkheid.

Bevoegde gedeputeerde

Dhr. Jan De Haes

Gebruikte infrastructuur

De gebouwen waarin de activiteiten van het Zilvermeer 

zich afspelen zijn eigendom van de Provincie Antwerpen. 

De gronden waarop de gebouwen staan, zijn in erfpacht 

van de zandontginningsmaatschappij SCR-Sibelco.

Bedrijfsrevisor

Callens, Pirenne & C°

Jan Van Rijswijcklaan 10     

2018 Antwerpen

Samenstelling Commissie recreatie, 
en toerisme

Voorzitter :

Cuyt Rony .......................Provincieraadslid

Ondervoorzitter :

Hens Werner ..................Provincieraadslid

Leden :

Boonen Nicole ..............Provincieraadslid

Claesen Jan ...................Provincieraadslid

Cottenie Christ’l ............Provincieraadslid

De Haes Jan ...................Provincieraadslid

Merckx Kris .....................Provincieraadslid

Michielsen Inge .............Provincieraadslid

Peeters Bruno ................Provincieraadslid

Minnen Herman ............Provincieraadslid

Stevens Lili ......................Provincieraadslid

Vanalme An ....................Provincieraadslid

Van Hoffelen Karin .......Provincieraadslid

Verlinden Linda .............Provincieraadslid

Vollebergh Steven ........Provincieraadslid

Janssens Ria ...................Secretaris

Mertens Jef ....................Departementshoofd

Directiecomité

Het directiecomité wordt gevormd door de gedepu-

teerden. 

Voorzitter : Jan De Haes

Leden : Luk Lemmens

Ludwig Caluwé

Inga Verhaert

Peter Bellens

Rik Röttger

Deel 1 : 
Jaarrapport Zilvermeer

1.1. Adminstratieve gegevens Zilvermeer
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Raad van bestuur : de provinciale raadsleden

Leden : 

 Avontroodt Yolande

 Baeten Els

 Bayraktar Aysel

 Bellens Peter

 Bockx Greet

 Bollen Ivo

 Boonen Nicole

 Bungeneers Luc

 Bwatu Nkaya Annie

 Caluwé Ludwig

 Claessen Jan

 Colson Mireille

 Corluy Bert

 Cottenie Christ’l

 Cuyt Rony

 De Cock Koen

 De Haes Jan

 De Hert Vera

Deleus Stefaan

De Rijdt Clarisse

De Veuster Daan

Dillen Koen

El Aboussi Oussama

 Feyaerts Patrick

 Geudens Frank

 Geysen Kris

 Gielen Pascale

 Godden Jürgen

 Goossens Kris

Gülhan Saadet

 Helsen Koen

 Hens Werner

 Huijbrechts Jan

 Jacques Ilse

 Janssen Patrick

 Janssens Eric

 Kerremans Koen

 Lemmens Luk

 Marcipont Daniël

 Meeus Michel

 Merckx Kris

 Michielsen Inge

 Minnen Herman

 Moreau Livia

 Naert Nicole

 Palinckx Koen

 Peeters Bruno

 Peeters Marleen

 Röttger Rik

 Schoofs Hans

 Sels Frank

 Stevens Lili

 Thijs Danny

 Ugurlu Sener

 Vanalme An

 Van Cleemput Loes

 Vandendriessche Diederik

 Van Eetvelt Roel

 Van Gool Greet

 Van Hauteghem Marleen

 Van Hoffelen Karin

 Van Hove Bart

 Van Hove Katleen

 Van Langendonck Gerda

 Van Olmen Mien

 Verhaert Inga

 Verhaeven Eddy

 Verlinden Linda

 Vollebergh Steven

 Weckhuysen Wendy

 Willekens Tim

 Zander Jan

1.2. Beheersovereenkomst tussen de 
provincie Antwerpen en het APB pro-
vinciaal recreatiedomein Zilvermeer

1.2.1. Algemene bepalingen

Partijen van de overeenkomst 

Volgende beheersovereenkomst wordt afgesloten tussen :

 X de provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Danny Toelen, provinciegriffier en de heer Bruno Peeters, 

gedeputeerde, hier handelend in uitvoering van het provincieraadsbesluit van 27 maart 2014, , enerzijds, 

en

 X het autonoom provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (APB PRZ) met rechtspersoonlijkheid, opge-

richt bij provincieraadsbesluit van 26 september 2013, vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre Bulens ,directeur, 

hier handelend in uitvoering van het besluit van de raad van bestuur van 27 maart 2014, anderzijds, hierna samen 

genoemd ‘de partijen’.
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Duur van deze overeenkomst en datum 
inwerkingtreding 

De duur van de beheersovereenkomst wordt afgestemd 

op de legislatuur. De beheersovereenkomst wordt 

gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maan-

den na de volledige vernieuwing van de provincieraad.  

Indien bij het verstrijken van deze termijn geen nieuwe 

beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt deze 

beheersovereenkomst van rechtswege verlengd met één 

jaar.  Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking 

is getreden binnen één jaar na deze verlenging of als de 

beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, 

kan de provincieraad na overleg met het APB voorlopige 

regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst 

bedoelde aangelegenheden.  Die voorlopige regels zullen 

als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat 

een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. 

Wijzigingen in de overeenkomst 

Elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding van 

deze beheersovereenkomst wordt opgenomen op de lijst 

met een beknopte omschrijving, die binnen de twintig 

dagen na het nemen van een besluit, wordt verzonden 

aan de Vlaamse Regering en gepubliceerd op de provinci-

ale website bij toepassing van artikel 245  van het provin-

ciedecreet. Elke wijziging aan de beheersovereenkomst 

wordt neergelegd op de griffie van de provincie Antwer-

pen en op het secretariaat van het APB.

Interpretatie van de inhoud van de 
overeenkomst en overleg

De partijen kunnen deze beheersovereenkomst steeds 

wijzigen mits ze er beide mee instemmen.

Voorafgaand aan belangrijke beslissingen van de pro-

vincie Antwerpen en van het APB in uitvoering van deze 

overeenkomst of aan beslissingen met een belangrijke 

weerslag op de andere partij en/of de onderlinge verhou-

dingen, vindt er overleg plaats tussen de partijen.

De partijen verbinden zich ertoe om betwistingen over 

de toepassing van deze beheersovereenkomst in eerste 

instantie via overleg tussen de partijen op te lossen.

Met het oog op het overleg tussen de partijen kan de 

provincie het APB uitnodigen op de deputatiezitting.  Het 

APB kan tevens aan de provincie verzoeken om gehoord 

te worden door de deputatie. Het APB wordt bij dit over-

leg minimaal vertegenwoordigd door de voorzitter en/of 

de ondervoorzitter en de directeur.

Met het oog op een vlotte informatiedoorstroming op 

managementniveau, wordt de directeur van het APB 

uitgenodigd op het managementforum voor leidingge-

venden van de provincie.  Het bevoegde departements-

hoofd neemt deel aan de raad van bestuur van het APB 

als waarnemend lid met raadgevende stem. 

Het APB wordt in de organisatiestructuur van de provincie 

Antwerpen ondergebracht onder het departement vrije 

tijd (DVT) op het niveau N-2.

1.2.2. Situering beheers-
overeenkomst in beleids-
kader

Situering van het APB

Het APB heeft volgende missie en kernopdrachten:

 X Het Zilvermeer heeft tot doel een provinciaal domein 

met regionale uitstraling te beheren dat voorziet in 

de behoefte aan betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod 

van verblijfsmogelijkheden, recreatie, animatie en 

educatie. Dit alles overwegend in openlucht en in een 

groene omgeving.

 X Doelstellingen (actieplannen en toekomstige acties):

 X In functie van een uitgelezen publieksgerichte wer-

king, het realiseren van een eigen duurzaam, laag-

drempelig, kwaliteitsvol en betaalbaar vrijetijdsaanbod. 

(met hedendaagse infrastructuur, aanbod, werking en 

promotie).

 X Structuurvisies opmaken en implementeren voor de 

provinciale domeinen zodat een hedendaags, laag-

drempelig, kwaliteitsvol, bovenlokaal vrijetijdsaanbod 

naar de toekomst gegarandeerd wordt . Dit in verhou-

ding tot de draagkracht van elk domeinen.

 X Het opmaken van een structuurplan voor de toekom-

stige uitbouw van PRD Zilvermeer (meerjarenplan over 

10 jaar voor de periode 2014 - 2023).

 X Opmaak van een globaal Kaderplan Kempense Meren.  

Hierin dient onder meer de toekomst van het Zilver-

meer veilig gesteld.

 X Provinciale domeinen als locaties voor interne en 

externe evenementen om zodoende een bovenlokaal 

Vrijetijdsaanbod te creëren.

 X Een toegankelijk vrijetijdsaanbod organiseren.

 X Inspelend op de nieuwe trends als beleven, betekeni-
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seconomie, groeiend individualisme en onthaasting 

resoluut gaan voor een  ‘slow’ vrijetijdsaanbod.

 X Door educatie en natuurbeleving, duurzame attitudes 

en competenties ontwikkelen bij elke burger binnen 

het kader van levenslang leren.

 X De publieksgerichte werking van de provinciale 

domeinen is het uitgelezen platform om de provincie 

te promoten in haar trekkersrol/ voorbeeldfunctie en 

katalysator van de waarde gedreven thema’s zoals 

duurzaamheid en gelijke kansen. 

APB als rechtsopvolger van het GPB

Ingevolge de oprichting van het APB treedt deze nieuwe 

rechtspersoon van rechtswege en volledig in de rechten 

en plichten van het voormalige GPB.  Dit impliceert dat 

de overeenkomsten die werden aangegaan namens de 

GPB verder zullen worden uitgevoerd door het APB.

Algemeen wettelijk kader en beleidska-
der 

Het wettelijke kader waarbinnen deze beheersover-

eenkomst moet gelezen worden, bestaat uit volgende 

elementen:

 X provinciedecreet;

 X oprichtingsbesluit provincieraad;

 X statuten;

 X besluit van de Vlaamse regering houdende de mini-

male voorwaarden voor de personeelsformatie, de 

rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 

houdende enkele bepalingen betreffende de rechts-

positie van de secretaris en de ontvanger van de 

openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 X Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeris-

tische logies (erkenning van het recreatiedomein 

Zilvermeer te Mol op 13 maart 2013, als openlucht-

recreatief terrein / camping, voor het plaatsen van 

1.064 openluchtrecreatieve verblijven - dossier  

V.OT.1.00173.0.02/C)

 X Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven 

die een werking uitoefenen in het kader van ‘toeris-

me voor allen’ (erkenning van het bivakgebouw als 

sociaal-toeristisch verblijf met een capaciteit van 50 

bedden, sedert 23 juni 2010, met het jeugdlabel type 

B).

 X KB van 18 maart 2001 betreffende de veiligheid van 

speeltoestellen.

De engagementen beschreven in de beheersovereen-

komst steunen op het oprichtingsdossier van het APB, 

goedgekeurd in de provincieraad van 26 september 2013 

en op de verwezenlijking van de relevante doelstellin-

gen en actieplannen zoals omschreven in het bestuur-

sakkoord en opgenomen in het meerjarenplan van de 

provincie Antwerpen.  

Concreet betekent dit dat het APB zijn acties zo opmaakt 

dat ze deze doelstellingen binnen haar eigen missie mee 

helpen verwezenlijken. 

Het APB staat in voor de beleidsuitvoering van de welom-

schreven opdrachten.  Het APB moet te allen tijde advies 

uitbrengen als de provincie Antwerpen hierom verzoekt.

De provincie consulteert het APB en vraagt in het kader 

van de strategische budgetplanning aan het APB exper-

tise, advies en ideeën.  Het APB maakt hiertoe een nota 

voor de nieuwe legislatuur klaar.  Bij de oprichting van het 

APB kan de raad van bestuur van het APB, indien ge-

wenst, een advies uitbrengen voor de aanpassing van de 

relevante doelstellingen en actieplannen, opgenomen in 

het meerjarenplan, zodanig dat er een maximale afstem-

ming is.

In uitvoering van de legislatuurnota per beleidsdomein en 

het meerjarenplan voor de legislatuur, vraagt de provincie 

Antwerpen jaarlijks het ontwerp op van acties voor het 

volgende jaar bij de directeur.  De raad van bestuur van 

het APB bezorgt aan de provincie Antwerpen een ont-

werpvoorstel van meerjarenplan en een voorstel van de 

te financieren dotatie.  Het ontwerpvoorstel van meerja-

renplan en de te financieren dotatie maken het voorwerp 

uit van de begrotingsbesprekingen. De deputatie maakt 

haar voorstel over aan de raad van bestuur van het APB, 

waarna een finaal voorstel wordt opgemaakt door het 

APB.  Dit wordt in de budgetbespreking aan de provincie-

raad ter goedkeuring voorgelegd.
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1.2.3. Engagementen van 
het APB

Hoofdstuk 1 – Realisatie van de doel-
stellingen en actieplannen  

Artikel 1: Doelstellingen, actieplannen en 
acties

Het APB engageert zich om acties op te zetten om pro-

vinciale doelstellingen en actieplannen te realiseren.

De doelstellingen en actieplannen zijn:

A : Prioritaire beleidsdoelstelling 
(= missie)

Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, 

kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.

1. Actieplan – We maken (structuur-) visies en beheer-

plannen op voor de provinciale recreatie-, sport- en 

groendomeinen, rekening houdende met hun draag-

kracht en omgeving.

We denken vooruit en tekenen de krijtlijnen uit van het 

toekomstig provinciaal vrijetijdsbeleid waarbij we een 

visie op (middel)lange termijn uitwerken die gericht is op 

de uitbouw van een sterk vrijetijdsweefsel in de provincie.

Actie omvat de opmaak van een globaal structuur-

plan voor de komende 10 jaar.

2. Actieplan – We werken publieksgericht waarvoor we 

een recreatief, sportief en toeristisch vrijetijdsaanbod 

realiseren, zowel in eigen beheer als door het stimuleren 

en ondersteunen van derden.

We bieden een bovenlokaal, geografisch verspreid, divers 

en complementair aanbod van provinciale groen-, re-

creatie- en sportdomeinen en de toeristische recreatieve 

routestructuren aan.  Elk domein met zijn eigen klem-

tonen en met respect voor de eigenheid van de locatie, 

waarbij recreatiedomeinen meer gericht zijn op actieve 

recreatie en vrijetijdsbeleving, de groendomeinen meer 

de passieve recreatie en natuurbeleving centraal stellen 

en waarbij de sportdomeinen gericht zijn op sportparti-

cipatie.

Actie : omvat de realisatie van een energieneutraal 

recreatiedomein en camping, het verder organiseren 

van sportieve activiteiten, animatie en events in ei-

gen beheer of receptief.  Daarnaast wordt gestreefd 

naar een betaalbaar en kwaliteitsvol aanbod in re-

creatieve, verblijfs- en sportieve accommodatie met 

de bedoeling de belevings- en amusementswaarde 

van de dag- en verblijfsrecreanten op te drijven.

3. Actieplan – In een context van schaarse ruimte nemen 

we onze verantwoordelijkheid op wat betreft de toene-

mende nood aan omgevingsrecreatie en toegankelijke 

groene ruimte.  Als bovenlokaal bestuur zetten we daarin 

in op ons eigen aanbod via de provinciale recreatie-, 

sport- en groendomeinen, op het stimuleren van derden 

tot gelijkaardige initiatieven maar gaan we ook resoluut 

voor het beschermen, behouden, ontsluiten en toegan-

kelijk maken van het landschappelijk, natuurlijk en levend 

erfgoed.

Actie : we willen voor het APB PRZ het aan bod aan 

toeristische staanplaatsen verruimen op de camping 

(toeristische plaatsen) en tevens het aantal 100% 

toegankelijke vakantiewoningen uitbreiden.

4. Actieplan – We maken het provinciale recreatieve, 

sportieve en toeristische vrijetijdsaanbod bekend en 

organiseren of participeren aan promotiecampagnes die 

ons beleid en aanbod ondersteunen.

Actie : Dit beoogt de stimulatie van potentiële be-

zoekers tot een bezoek of verblijf op het domein.

B : Prioritaire beleidsdoelstelling 

De instantie zijn voor streekontwikkeling door het 

voeren van een geïntegreerd gebiedsgericht beleid, 

door interne en externe samenwerking vanuit een 

gedragen visie.

Actieplan – We stimuleren de streekontwikkeling met het 

geïntegreerd gebiedsprogramma Kempense Meren.

Actie : we beogen hiermee de vrijwaring van de ex-

ploitatie door de opmaak van een globaal kaderplan 

(genaamd Kempense Meren).

Hoofdstuk 2 Plannings- en rapporte-
ringsdocumenten 

Artikel 2: Overzicht van de gevraagde docu-
menten ter rapportering (BBC)

Het APB zal naast planningsdocumenten ook rapporte-

ringsdocumenten ter beschikking stellen van de provincie 

Antwerpen.  Deze moeten het de provincie Antwerpen 
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mogelijk maken de geplande en uitgevoerde realisaties 

van het APB in het kader van de doelstellingen en actie-

plannen op te volgen. 

Het APB maakt volgende rapporteringsdocumenten 

op: af te spreken kwartaal- rapportering ( of minstens 

semestriële) aan het departement, semestriële rapporte-

ring aan de deputatie, jaarrapport aan de provincieraad, 

decretaal voorziene  rapportering, rapportering aan het 

algemeen bestuurlijk toezicht, eindrapportering aan de 

provincieraad op het einde van de samenwerkingsperio-

de.

Artikel 3: Optimaal beheer van werkingsmid-
delen en financiële transparantie 

Het APB zal zijn opdrachten steeds uitvoeren volgens be-

drijfseconomisch verantwoorde principes waaronder een 

maximale kostentransparantie en –responsabilisering.

Het APB maakt een budget op overeenkomstig de ver-

eisten die krachtens het provinciedecreet worden gesteld 

voor het budget van de provincie Antwerpen.

Artikel 4: Engagement i.v.m. openbaarheid 
van bestuur 

Het APB zal de verplichtingen inzake formele motivering 

en openbaarheid van bestuur die gelden voor de provin-

cie Antwerpen volgen.  Het APB zal de wetgeving op de 

overheidsopdrachten en overheidsfiscaliteit respecteren 

voor zover en in de mate deze wetgeving op het APB van 

toepassing is.

Artikel 5: Beleidsplan / meerjarenplan

Het APB actualiseert jaarlijks in zijn budgetplan de acties 

die het ter realisatie van de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen zal nemen over meerdere jaren en tenmin-

ste tot het einde van de legislatuur.  De planningshorizon 

bedraagt minimaal drie jaar, ook tegen het einde van de 

legislatuur.

Het budgetplan bevat de diverse uitgaven en inkomsten-

posten en geeft de benodigde middelen per actie aan 

voor het komende boekjaar en in de meerjarenplanning.  

Dit wordt geaggregeerd in een algemeen voorstel van 

dotatie aan het APB van de provincie Antwerpen.  In het 

budgetplan worden het aantal VTE en hun (verloning)

niveau onder de vorm van een personeelsformatie op-

genomen.  Een organogram wordt ter informatie bijge-

voegd in dit jaarverslag.

Deze gegevens worden ingebracht in de budgettool van 

de provincie Antwerpen. 

Het APB respecteert als uitgangspunt de dotatiebedragen 

die zijn opgenomen in het meerjarenplan van de provin-

cie Antwerpen.

Artikel 6: Jaarlijks budgetplan 

Het APB maakt jaarlijks een budgetplan op waarin de 

planning voor het volgende jaar wordt opgenomen.  Het 

budgetplan geeft concreet de acties weer die ter reali-

satie van de beleidsdoelstellingen en actieplannen in dat 

jaar worden nagestreefd.  Het plan vermeldt de streef-

waarden en normen die gerealiseerd dienen te worden 

en de indicatoren (per kwartaal of minstens per semester) 

om de vooruitgang tijdens het jaar te meten.  Dit plan 

wordt ingebracht in de beleidsnota van het budget van 

de provincie Antwerpen via een door de provincie Ant-

werpen ter beschikking gestelde IT – tool (momenteel 

Olympus).

Artikel 7: Goedkeuring

Het jaarlijkse budgetplan, het budgetplan, het meerjaren-

plan van het APB, de personeelsformatie en het organo-

gram worden samen met de globale budgetbesprekingen 

van de provincie Antwerpen in de provincieraad bespro-

ken en goedgekeurd. de provincie Antwerpen stelt een IT 

– tool ter beschikking voor de opmaak van het budget-

plan en de begroting.  De provincie Antwerpen onder-

steunt het APB bij de invoer van de gevraagde gegevens.

Artikel 8: Inhoudelijke en financiële rapporte-
ring aan de deputatie

Per semester rapporteert het APB aan de deputatie in 

welke mate verwacht wordt dat het budgetplan effectief 

gerealiseerd werd, welke de redenen zijn voor eventuele 

afwijkingen en welke correctieve acties genomen worden 

tegen welke datum.  Het APB hanteert hierbij de rappor-

teringstool van het provinciebestuur.

De goedgekeurde notulen van de raad van bestuur wor-

den digitaal ter inzage neergelegd op de griffie van de 

provincie Antwerpen, op het secretariaat van het APB en 

op de stafdienst van het betrokken departement.

Artikel 9: Jaarrapport

Het APB rapporteert jaarlijks aan de provincieraad over 

een aantal kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de 

werking.  Het jaarrapport wordt uiterlijk op 15 mei aan de 

provincie Antwerpen voorgelegd. 
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1.2.4. Engagementen van de provincie  
Antwerpen

 

Financiering en ondersteuning: algemeen

Artikel 23: Ter beschikking gestelde middelen

 X Om de in “engagementen van het APB” omschre-

ven opdrachten en activiteiten uit te voeren, stelt de 

provincie Antwerpen het APB de volgende financiële 

en logistieke middelen ter beschikking:  De jaarlijk-

se dotatie, vastgesteld door de provincieraad van 

Antwerpen, wordt in twee gelijke schijven (voorschot 

en saldo) uitbetaald.  Het voorschot wordt telkens uit-

betaald bij het begin van het kalenderjaar.  Het saldo 

na goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije 

jaar.  Tijdens het oprichtingsjaar zal het saldo wor-

den uitbetaald na goedkeuring van de jaarrekening 

van het gewone provinciebedrijf/vzw of indien het 

een voormalige provinciedienst of intern verzelfstan-

digd agentschap betreft vanaf 1 juli.  Bij de jaarlijkse 

budgetbesprekingen wordt ook de meerjarenplanning 

vastgelegd;

 X Het APB heeft het recht om kosteloos beroep te doen 

op bepaalde ondersteuning van de provincie Antwer-

pen:

 Z de kosteloze ondersteuning wordt expliciet ver-

meld in deze beheersovereenkomst.  In principe 

is advies gratis, tenzij het aspecten betreft die niet 

behoren tot de normale werking van de provincie 

Antwerpen;

 Z de diensten waarvoor het APB een beroep doet op 

de provincie Antwerpen en waarvoor in deze over-

eenkomst niet expliciet vermeld is dat ze kosteloos 

zijn, zullen door het APB betaald worden;

 X Het APB kan gebruik maken van raamcontracten die 

door de provincie Antwerpen werden afgesloten, 

met uitzondering van de bouwkundig gerelateerde 

contracten, mits instemming van de externe firma’s.  

Externe firma’s zullen rechtstreeks contracteren en 

factureren aan het APB;

 X Indien de provincie Antwerpen gedurende de looptijd 

van de beheersovereenkomst aan het APB bijkomen-

de opdrachten met financiële repercussies geeft, past 

provincie Antwerpen het budget en het meerjarenplan 

aan;

 X Het APB beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel 

over de verwerving, de aanwending of de vervreem-

ding van zijn roerende goederen, over de vestiging 

of opheffing van zakelijke rechten op die roerende 

goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke 

beslissingen en over hun financiering;

 X In onderling overleg en met het oog op voordeliger 

marktvoorwaarden kunnen het APB en de provincie 

Antwerpen samen onderhandelen met banken.

Het APB heeft krachtens het decreet de autonomie om 

zelf overeenkomsten en verbintenissen aan te gaan met 

derden.

Artikel 24: Andere bronnen van inkomsten

Naast deze financiering en ondersteuning door de 

provincie Antwerpen wordt de werking van het APB 

gefinancierd via eventuele werkingsbijdragen, subsidies 

en projectsubsidies via derden. Indien deze onverwacht 

wegvallen, kan er indien nodig een herziening gebeu-

ren van de operationele doelstellingen (= acties) in de 

beheersovereenkomst.  Het APB kan zelf eigen inkomsten 

verwerven uit andere bronnen bv. inkomsten uit eigen 

activiteiten, winstdeling in het kader van partnerschap-

pen, …  Aan de provincieraad moet gerapporteerd wor-

den over de aard en de hoogte van deze inkomsten. 

 

In volgende hoofdstukken wordt aangegeven: 

Welke kosten het APB zelf zal moeten financieren via 

eigen middelen.  Deze kosten worden door de dienstver-

lener rechtstreeks aan het APB gefactureerd: 

 X indien de provincie Antwerpen de dienstverlener is, 

worden de kosten door de provincie Antwerpen aan 

het APB gefactureerd;

 X externe dienstverleners factureren rechtstreeks aan 

het APB, tenzij de provincie Antwerpen de opdracht-

gever was.  In dit laatste geval zal de provincie Ant-

werpen doorfactureren aan het APB.
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1.2.5. Personeel van het 
APB

Artikel 42: Personeelsbeleid 

Om zijn opdracht uit te voeren, beslist het APB, binnen 

het door de provincieraad goedgekeurde  organogram, 

over zijn personeelsbeleid.  Het APB werkt zelf een sa-

larisschaal uit voor betrekkingen die niet bestaan bin-

nen de provincie.  Deze functie wordt, indien mogelijk, 

ingeschaald binnen een door de provincie Antwerpen 

gebruikte salarisschaal en op een vergelijkbaar markt-

conform verloningsniveau, bij voorkeur zoals voorzien 

binnen de provinciale organisatiestructuur.  

Artikel 43: Statuut van het personeel 

Het APB kan uitsluitend personeel aanwerven in een con-

tractueel dienstverband.  Het APB volgt bij deze aanwer-

vingen de procedures zoals omschreven in de rechtspo-

sitieregeling van het provinciepersoneel. 

De lonen en vergoedingen van het contractueel perso-

neel worden rechtstreeks aangerekend op een financiële 

rekening van het APB.

Een vastbenoemd personeelslid van de provincie Antwer-

pen kan door de deputatie met een verlof voor opdracht 

ter beschikking worden gesteld voor de uitoefening van 

een opdracht in het APB.  De hieraan verbonden per-

soneelskosten worden door de provincie Antwerpen 

driemaandelijks gefactureerd aan het APB.  Het perso-

neelsbeheer van de vastbenoemde personeelsleden 

blijft verder gevoerd door de provincie Antwerpen.  Het 

APB bezorgt DMCO (departement mens, communicatie 

en ontwikkeling) hiervoor alle vereiste documenten en 

aanvragen.

Artikel 44: Functionele en juridische werkge-
ver

Het APB is zowel de functionele als de juridische werkge-

ver van het contractuele personeelslid. 

Het contractueel personeel van het APB volgt de goed-

gekeurde rechtspositieregeling van het APB.

De contractuele directeur van het APB wordt geëvalueerd 

door het directiecomité op basis van het door het direc-

tiecomité in zitting van 3 januari 2014 en door de raad 

van bestuur in vergadering van 23 januari 2014 goedge-

keurd evaluatiereglement.  

De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van volgende 

evaluatiecriteria :

 X de competenties van de competentiegerichte functie-

beschrijving van de directeur;

 X de taakuitoefening van de directeur;

 X de realisatiegraad van de jaarafspraken van de direc-

teur.  

 X De evaluatie heeft plaats op basis van een voorberei-

dend rapport van het bevoegd departementshoofd.

1.2.6. Bestuur

Artikel 48: Presentiegelden en vergoedingen

Bij toepassing van artikel 229 van het provinciedecreet 

zijn er geen presentiegelden verschuldigd aan de leden 

van de raad van bestuur.

Artikel 49: Deelname in andere rechtsperso-
nen

Het APB beslist autonoom over het oprichten van, het 

deelnemen in en het zich laten vertegenwoordigen in 

andere rechtspersonen, voor zover dat in overeenstem-

ming is met zijn maatschappelijk doel en met de beleids-

doelstellingen van de provincie Antwerpen en binnen de 

wettelijke randvoorwaarden.  Het APB onderzoekt deze 

intentie en brengt de provincie Antwerpen  hiervan vooraf 

op de hoogte.

 

1.2.7. Externe audit

Artikel 50: Controle en externe audit

De controle op de wettigheid en regelmatigheid van de 

handelingen, de controle op de correctheid en volle-

digheid van de financiële bescheiden, de controle op de 

inventarislijsten en de controle op het waar en getrouw 

beeld van de boekhouding en de jaarrekening wordt 

uitgeoefend door een bedrijfsrevisor, lid van het Insti-

tuut der Bedrijfsrevisoren(IBR).  Het APB is verplicht om 

tijdig eventueel opgevraagde documenten en informatie 
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ter beschikking te stellen en de aanbevelingen van deze 

audits te implementeren.

Artikel 51: Externe milieuaudit 

Regelmatig zullen er externe milieuaudits plaatsvin-

den in het kader van het behalen/behouden van een 

ISO14001-certificaat voor het provinciale milieumanage-

mentsysteem.  Deze externe milieuaudits zullen worden 

uitgevoerd door een extern bureau dat is aangesteld door 

het provinciebestuur.  Het APB stelt de nodige werkne-

mers en de nodige documenten ter beschikking om de 

externe milieuaudit vlot te laten verlopen.  De kosten 

verbonden aan deze audit zijn ten laste van het departe-

ment leefmilieu.

1.2.8. Kwaliteitszorg

Intern controlesysteem

Voor de financiële processen wordt gebruik gemaakt van 

een administratief handboek met een duidelijke functie-

beschrijving. Deze functiebeschrijving houdt in :

 X Budgethouder : Toon Claes

 X Rekenplichtige : David Sels

 X Boekhouder : Lara van Eeckhout

Resultaat klachtenbehandeling :

De klachtenbehandeling verloopt conform het behande-

lingssysteem van de provincie Antwerpen. 

Er zijn in 2017 geen nieuwe officiële klachten ontvangen 

via het klachtenbehandelingssysteem.

Verder ontvingen we nog verschillende klachten recht-

streeks gericht aan het Provinciaal Recreatiedomein 

Zilvermeer:

 X Meerdere klachten over de kwaliteit van het Internet 

via Wifi van onze jaarplaatsgasten op de camping 

(er werd een upgrade gedaan van de antennes en 

daarmee zijn wel heel wat problemen geweest in de 

beginfase. Dit werd doorgestuurd aan Citymesh en 

daar verder afgehandeld).

 X Enkele klachten handelend over dorre takken, overlast 

en interne werking, maar deze zijn niet via het klach-

tenbehandelingssysteem verwerkt.

De afhandeling van de klachten werd in de loop van het 

jaar aangepast. Na de wijzigingen worden de klachten 

verder afgehandeld via Sharepoint, voordien was dat nog 

via Planon.

Rapportering kwaliteits- en opvolginginstrumenten

De werking van de APB werd opgevolgd conform de 

beheers- en beleidscyclus van de provincie Antwerpen 

binnen de Olympus applicatie.

1.2.9. Inwerkingtreding

Deze overeenkomst werd van kracht vanaf 1 januari 2014.
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1.3: Overzicht actie indicatoren

Volg-
nummer 
indicator

Omschrijving indicator Volg-
nummer 
actie

Actie omschrijving Toelichting

2017160329 Aantal georganiseerde 
educatieve activiteiten 
in het zomeranimatie-
programma. 

2017140029 We willen sportieve 
activiteiten organiseren 
en aanbieden, animatie 
aanbieden en initiatieven 
nemen ter realisatie van 
events in eigen beheer of 
receptief.

2017160335 Aantal deelnemers aan 
activiteiten, sportdagen, 
events, ...

2017140029 We willen sportieve 
activiteiten organiseren 
en aanbieden, animatie 
aanbieden en initiatieven 
nemen ter realisatie van 
events in eigen beheer of 
receptief.

Ondanks een aantal factoren zoals 
geen straatkunsten festival, een lagere 
opkomst Tom Boonen & friends en 
een limitering op het aantal bezoekers 
tijdens wintersfeer werd het streefcijfer 
toch gehaald.

2017160333 Aantal uitgereikte of 
verzonden publicaties.

2017140041 We willen potentiële 
bezoekers stimuleren tot 
een bezoek of een verblijf 
op het domein.

In het 4de kwartaal werd een adverten-
tie geplaatst in het Nieuwsblad dat een 
bereik had van 1.024.000.

Het Zilvermeer is nu veel actiever 
aanwezig op social media waardoor 
het aantal posts en views veel hoger ligt 
dan de streefwaarde.

2017160331 Bezettingspercentage 
van de 100 % toegan-
kelijke vakantiewonin-
gen

2017140042 We willen het aanbod 
toeristische staanplaatsen 
op de camping en het 
aanbod 100 % toegan-
kelijke vakantiewoningen 
verruimen.

De toeristische overnachtingen zijn 
gestegen.

2017160332 Aantal toeristische 
overnachtingen op 
de camping (incl. de 
verblijfsaccommoda-
ties zoals blokhutten, 
bivak, kampeerhutten 
en 100% toegankelijke 
woningen)

2017140042 We willen het aanbod 
toeristische staanplaatsen 
op de camping en het 
aanbod 100 % toegan-
kelijke vakantiewoningen 
verruimen.

De toeristische overnachtingen zijn 
gestegen.

2017160336 Aantal verkoopsarti-
kelen uit de horeca in 
eigen beheer, winkels, 
attracties, dagrecreatie.

2017140043 We willen het betaalbaar 
en kwaliteitsvol aanbod 
aan recreatieve, verblijfs- 
en sportieve accommo-
datie versterken met de 
bedoeling de belevings- 
en amusementswaarde 
voor zowel de dag- als de 
verblijfsrecreanten op te 
drijven.

Het aantal verkochte artikelen binnen 
de horeca in eigen beheer ligt onder de 
grens, vooropgesteld in de indicatoren 
2017, hoofdzakelijk omwille van twee 
jaargebonden en specifieke redenen.

De campingwinkel die over het 
grootste gedeelte van het jaar, en dus 
niet enkel in het seizoen, zorgt voor 
verkoop is begin 2017 verbouwd. 
Dit zal in de toekomst uiteraard een 
positief effect hebben op de verkoop, 
maar heeft omwille van een sluiting 
bijgedragen aan een vermindering van 
de verkoopcijfers dit jaar.  Algemener 
kunnen we voor 2017 stellen dat buiten 
een schitterend, maar kort voorjaar, de 
weeromstandigheden in het hoogsei-
zoen ons parten hebben gespeeld. De 
iets lagere opkomst van bezoekers im-
pliceert vanzelfsprekend een lager cijfer 
binnen de horeca in eigen beheer.
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2017160330 Aantal kWh opgewekte 
energie door de zon-
necollectoren

2017140044 We willen een energie-
neutraal recreatiedomein 
en camping worden.

2017160337 Aantal kWh groene 
stroom.

2017140044 A We willen een energie-
neutraal recreatiedomein 
en camping worden.

Streefdoelen aantal kWh groene stroom 
werd niet behaald vanwege laattijdige 
opstart installatie (pas operationeel eind 
februari 2017).

2017141027 Realisatiegraad veilige 
oversteek als onder-
deel van het nog op 
te maken masterplan 
Zilvermeer

2017140045 We maken voor het Pro-
vinciaal Recreatiedomein 
Zilvermeer een master-
plan op voor de komende 
10 jaar (periode 2013 
- 2023) voor de verdere 
en toekomstgerichte uit-
bouw van het domein.

Het gebiedsprogramma loopt. Onder-
tussen werd officieel een nieuwe pro-
cedure voor de opmaak van het PRUP 
Kempense Meren opgestart. Een nieuw 
studiebureau werd aangesteld. 

2017000174 Realisatiegraad Provin-
ciaal Ruimtelijk Uitvoe-
ringsplan Kempense 
Meren.

  

2017140046

We willen de exploitatie 
voor de toekomst vrijwa-
ren door de opmaak van 
een Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan.

Er wordt op korte termijn geen globaal 
masterplan opgemaakt omdat prioriteit 
wordt gegeven aan de veilige oversteek 
van de Zilvermeerlaan.  Een studie-
bureau werd aangesteld en de eerste 
opmetingen zijn reeds voltooid.
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1.4. Personeel

1.4.1.Organogram - toestand op 31 december 2017
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1.4.2. Personeelsleden Zilvermeer
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Berghmans Zjef stielman 1,00 1,00 CO 1/01/2012

Beyens Inge financieel medewerker 1,00 1,00 S 1/06/2002

Bols Eddy stielman 0,80 0,80 S 1/04/1992

Bouwens Kathleen onthaalbediende 0,50 0,50 CO 1/01/2012

Breugelmans Stef stielman 1,00 1,00 CO 14/07/2014

Claes Toon directeur 1,00 1,00 CO 1/07/2016

Coppens Jan stielman 1,00 1,00 CO 1/04/2005

Croonenborghs Marina schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 15/03/1996

Curinckx Cynthia schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 1/04/2011

Cuyvers Michel polyvalent technisch mede-

werker

1,00 1,00 CO 1/06/2017

Daems Marcel stielman 80 % 0,80 0,80 S 1/12/1975

De Ceuster Peter hoofdcoördinator 1,00 1,00 S 1/05/2006

Debie Frank werkleider 1,00 1,00 S 1/10/1998

Delcon Myriam schoonmaakster  80 % 0,80 0,80 CO 1/03/2004

Dillen Siegfried stielman 1,00 1,00 CO 1/03/2013

Embrechts Suzy schoonmaakster  50 % 0,50 0,50 CO 2/06/2000

Engelen Eddy teamverantw. infrastructuur 1,00 1,00 S 5/07/1994

Engelen Willy stielman 1,00 1,00 S 1/06/1976

Fourneau Annick onthaalbediende 0,90 0,90 CO 1/04/2004

Geuens Dirk coördinator verblijfsrecreatie 1,00 1,00 S 1/07/1994

Geys Evi sportmonitor 1,00 1,00 CO 1/06/2002

Govaerts Benjamin hulparbeider 1,00 1,00 CO 1/10/1990

Hoeyberghs Dirk stielman 1,00 1,00 S 8/01/2001

Hoeyberghs Lander stielman 1,00 1,00 CO 3/08/2015

Hofkens Dorien onthaalbediende 60 % 0,60 1,00 CO 1/07/2015

Janssens Bart hulpbediende 0,50 0,50 S 15/10/2005

Kempen Charlotte sportmonitor 1,00 1,00 CO 1/04/2015

Kuppens Ellen teamverantw.dagrecr. en expl. 1,00 1,00 CO 15/03/2017

Lefevere Alex consulent educatie 80 % 0,80 0,80 S 16/10/1978

Lemmens Martine schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 1/04/2007

Lemmens Relinda schoonmaakster 1,00 1,00 CO 1/04/1997

Maes Martina schoonmaakster 1,00 1,00 CO 1/06/1998

Maes Patrick commercieel verantwoor-

delijke

1,00 1,00 CO 1/10/2002

Meersmans Inge financieel medewerker 50 % 0,50 0,50 S 16/03/1981

Mermans Yves sportmonitor 1,00 1,00 CO 1/03/2015

Mols Eddy stielman 0,80 0,80 S 1/04/1993

Nijs Koen stielman 1,00 1,00 S 1/04/1997

Ooms Marina polyvalent medewerker 80 % 0,80 0,80 CO 1/07/1986

Paeshuyse Annick onthaalbediende 1,00 1,00 CO 20/07/1999

Peeters Guy stielman 50 % 0,50 0,50 S 23/06/1997

Peeters Katrien consulent educatie 80 % 0,80 0,80 CO 3/02/1998

Peeters Ronny stielman 1,00 1,00 CO 30/11/2009

Pelgrims Anke commercieel verantwoor-

delijke

1,00 1,00 CO 1/11/2015

Remels Bruno stielman 1,00 1,00 CO 1/04/2007

Sannen Marc werkman 1,00 1,00 S 1/10/2005

Seigers Veronique schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 1/04/2005

Sels David teamverantwoordelijke finan-

ciën, ict

1,00 1,00 S 1/07/1999

VTE 53,20 4,00 7,40 12,50 19,90 10,30
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Teck Erik stielman 1,00 1,00 S 1/04/1996

Van Avondt Tanja schoonmaakster 0,50 0,50 CO 1/04/2015

Van Baelen Suzanne onthaalbediende 80 % 0,80 0,80 S 1/03/1982

Van Beylen Hildegarde schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 1/04/2009

Van der Veken Stijn stielman 1,00 1,00 CO 1/12/2014

Van Eeckhout Lara Boekhoudster 0,80 0,80 CO 1/04/2009

Vanesch Robby stielman 1,00 1,00 CO 1/07/2015

Vanhoof Loes Onthaalbediende 0,50 0,50 CO 1/05/2010

Van Soom Maria polyvalent medewerker 50 % 0,50 0,50 S 8/04/1980

Vandenbergh Astrid polyvalent medewerker 0,50 0,50 1,00 CO 1/07/1994

Van Roy Lieve hoofdschoonmaakster 1,00 1,00 CO 16/03/2015

Verbraeken Pascal stielman 1,00 1,00 CO 1/07/2012

Vermeir Jan stielman 1,00 1,00 CO 1/09/2011

Vervoort Sandra schoonmaakster 1,00 1,00 CO 4/08/2010

Wils Monique schoonmaakster 50 % 0,50 0,50 CO 1/04/2004

Wouters Wim stielman 1,00 1,00 S 1/01/2007

VTE 53,20 4,00 7,40 12,50 19,90 10,30

1.4.3. Overzicht personeel inclusief hulpbedienden en 
hulparbeider

Opmerkingen: aanvullingen dmv contracten bepaalde duur 2017/2018

Agyei Nena invulling 100% consulent tem 31/12/17

Hooyberghs Mike stielman 7/8/17-6/8/18

Noyens Elly invulling medewerker animatie (contr.bep.duur) - 50 % contract wordt tot en met 28/2/18 uitgebreid nr 80%

Stans Björn contr.bep.duur 15/10/17 tem 14/1/18+verlenging 15/1 tem 31/12/18 

Van Avondt Tanja 50 % contract - uitgebreid nr 100% (vervanging zieke collega)

Van Gorp Heidi onthaalbediende - contract bep.duur 1/11/17-31/1/18 - 80 %

Vanhoof Loes loopbaanonderbreking

Vermeer Leen vervangingscontr. Vanhoof Loes - 50 % (contr.bep.duur tem 31/12/18) - uitgebreid tot 70 % tem 31/1/17

Verboven Kimberley 15/1/17-14/10/17

Van Geem Chris 1/1/17-31/12/17

Vandenbergh Astrid 50 % tem 28/2/2019

 

Seizoensmedewerkers

Daems Erna kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/04/2017 30/09/2017

Embrechts Nadia kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/04/2017 30/09/2017

Geenen Erna (1/2) kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/03/2017 31/10/2017

Bulens Simon kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/04/2017 30/09/2017

Vermeulen Michel kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/04/2017 30/09/2017

Wouters Kris kassagebrouw dagrecr.+inkom CB 1/04/2017 30/09/2017

Aerts Eric poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Curinckx Cynthia  (1/2) poetsdienst CB 1/01/2017 31/12/2017

Deckers Marcy poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Deckx Chelsea poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017
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Eykcmans Marleen poetsdienst (1/2) CB 1/01/2017 31/12/2017

Janssens Sofie poetsdienst CB 1/04/2017

Meir Jentle poetsdienst CB 1/04//2017 30/09/2017

Peeters Lea poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Plumot Linda poetsdienst CB 1/04/2017 31/12/2017

s Jegers Els poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Swerts Danny poetsdienst CB 1/04/2017 31/12/2017

Van der Veken Shana poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Van Limbergen Jozef poetsdienst CB 1/04/2017 31/12/2017

Vorswijk Wieglief poetsdienst CB 1/04/2017 31/12/2017

Ver Elst Liliane poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Verboven Vicky poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Vermeulen Jasmine poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Vreys Jean-Paul poetsdienst CB 1/04/2017 30/09/2017

Gerinckx Marc huisvuilophaling/containerpark CB 1/04/2016 30/09/2016

Mertens Rudy (90 %) huisvuilophaling/containerpark CB 1/03/2017 30/09/2017

Daniëls Lize redder CB 1/05/2017 30/09/2017

Jans Sabrina redder CB 1/04/2017 30/09/2017

Van Roy Bart redder CB 1/04/2017 30/09/2017

Wauters Hans redder CB 1/04/2017 30/09/2017

Schillebeeckx Frieda strandwinkel CB 1/04/2017 30/09/2017

Boven Nicole winkel CB 1/04/2017 30/06/2017

Van Meensel Gerdina winkel CB 15/04/2017 30/06/2017

Peys Jan horeca/winkel CB 1/02/2017 30/09/2017

Mentens Jana animatie- sportdienst CB 1/04/2017 31/12/2017

Mortier Andreas animatie- sportdienst CB 1/05/2017 31/10/2017

Vandermeulen Kenneth animatie- sportdienst CB 15/05/2017 14/11/2017

Vranken Caroline animatie- sportdienst CB 1/03/2017 30/11/2017

Noyens Elly animatie- sportdienst CB 1/01/2017 31/12/2017

Jobstudenten 2017

aantal 65

aantal uren 8861

Nieuwe medewerkers:

 X Cuyvers Michel

 X Kuppens Ellen

Uit dienst :

 X Raus Evy

Pensioen :

 X Huysmans Roger

 X Mermans Maria

 X Peeters Jozef

 X Peeters Marcel

JAARVERSLAG ZILVERMEER 2017 p. 21



1.5. Milieuzorg - ISO 14001

1.5.1. Inleiding

De provincie wil verduurzamen en draagt daarom o.a. 

zorg voor het milieu, ook in haar eigen organisatie. 

We werken aan milieuzorg volgens de internationale 

ISO14001 norm. Dat betekent dat we planmatig aan 

milieuzorg doen en zowel onze milieuprestaties als ons 

milieumanagementsysteem steeds proberen te verbete-

ren. We laten onze manier van werken controleren door 

een externe organisatie. 

De ISO14001 norm bepaalt o.a. dat we een jaarlijkse 

‘directiebeoordeling’ moeten opmaken. We doen jaarlijks 

vóór 1 april een Beoordeling Milieumanagementsysteem 

per entiteit.

De functie van de Beoordeling is de evolutie van mi-

lieuprestaties van de entiteit en de werking van het 

milieumanagementsysteem in de entiteit te evalueren en 

zo nodig bij te sturen. De directie kan daarnaast tussen-

tijds overleg organiseren om volgens noodzaak ISO14001 

gerelateerde zaken te beoordelen.

S_ENT_BeoordelingMMS dient als sjabloon voor de 

agenda en verslag van de jaarlijkse Beoordeling  

Milieumanagementsysteem voor de entiteit. Het verslag 

presenteert gegevens t.e.m. vorig jaar. De input voor 

dit verslag komt van verschillende bronnen (o.a. audits, 

diverse medewerkers binnen entiteit, ondersteunende 

departementen en ISO14001-team). Dit verslag werd 

voorbereid door het vroegere milieuaanspreekpunt of 

andere aangestelden.

We kiezen voor een verslagformat conform de 

ISO14001:2015-norm waarbij doel, analyse, conclusie en 

te ondernemen actie gespecifieerd worden. De doel-

stellingen volgen ofwel uit de BBC cyclus ofwel uit de 

vereisten van het milieumanagementsysteem.

Dit verslag dient acties die nodig zijn om de prestaties en 

werking op peil te houden en te verbeteren te identifice-

ren en formeel te valideren. De format laat een summiere 

of uitgebreide verslagvorm toe:

 X Summiere verslagvorm: S_ENT_BeoordelingMMS 

wordt gebruikt als agenda en aangevuld indicatoren, 

conclusies en acties. Dit kan vrij aangevuld worden 

met een presentatie, bijlagen en verwijzingen naar 

bestaande documentatie. Er is geen verplichting om 

de voorbereidende input (o.a. omgevingsanalyse, mili-

euaspectenanalyse, milieudoelstellingen, rapporten 

milieuprestaties, auditrapporten, rapporten uit planon, 

keuringskalenders, …) samen te vatten in dit verslag. 

Enkel om beoordeling op basis van die input te doen 

en dit dan tijdens de beoordelingsvergadering te 

bekijken en bespreken. Conclusies en acties worden 

tijdens overleg bepaald en goedgekeurd.

 X Uitgebreide verslagvorm: de voorbereidende input 

(o.a. omgevingsanalyse, milieuaspectenanalyse,  

milieudoelstellingen, rapporten milieuprestaties, 

auditrapporten, rapporten uit planon, keuringska-

lenders…) wordt samengevat in een werkversie van 

dit verslag. Ook hier kan vrij aangevuld worden met 

bijlagen en verwijzingen naar bestaande documen-

tatie. Die werkversie dient als basis voor de beoorde-

lingsvergadering. Conclusies en acties worden tijdens 

overleg aangevuld en goedgekeurd. 
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1.5.2. Managementsamenvatting

Evaluatie doelstellingen m.b.t. milieuprestaties

Milieuaspect Hoeveelheid Foutmarge cijfers Doel Referentiejaar (1) 
Evolutie t.o.v. 

referentiejaar

Netto BKG uitstoot 241 ton CO2-eq (2014) onbekend geen 2008 - 44 %

Warmteverbruik 2,62 milj kWh geen geen 2016 - 2,3%

Elektriciteitsverbruik 2,19 milj kWh geen geen 2016 - 8 %

Hernieuwbare energie (PV 

panelen)

73.299 kWh geen geen nvt 0

Hernieuwbare energie 

(zonneboilers)

99.552 kWh onbekend geen 2016 -8%

Drinkwaterverbruik 19090 m³ geen verminderen 2012 (27.300m³) - 29% (-8.210m³)

Grijswaterverbruik 3255 m³ geen geen 2012 (876m³) + 370% (+ 2.379m³)

Papierverbruik 163.685 vellen onbekend geen 2016 - 4%

Ecoscore wagenpark (ge-

wogen gemiddelde)

27,76 

(2015)

onbekend geen 2012 -16,48%

Duurzaamheidsscore patri-

monium entiteit

70 % onbekend geen 2015 + 15%

Totaal Afval volume 584 ton geen geen 2015 + 31%

Aandeel restafval 49% onbekend geen 2015 + 13%

(1) Eerste jaar met zo goed als alle gegevens

Evaluatie werking systeem

Systeemaspect Hoeveelheid Doel Referentiejaar
Evolutie t.o.v. 

referentiejaar

Wettelijke keuringen eigenaar 92% 100% 2016 + 224%

Wettelijke keuringen gebruiker 67% 100% 2016 -30%

Uitgevoerde noodoefeningen 0 min. 1/jaar 2017 NOK

Opgeloste opmerkingen noodoefening jaar -1 2/2 100% jaar -1 100%

Aantal NC’s audits en milieurondgangen 2017 10 0 jaar -1 (0)

Aantal NC’s en VV’s 2017 23 verminderen jaar -1 (4)

Actualisatie inventaris machines en toestellen 1 min. 1/jaar nvt OK

Actualisatie inventaris gevaarlijke producten 0 min. 1/jaar nvt NOK

Opslag ontvlambare producten 340 kg < 937,9 kg vergunning 2012 OK

Aantal NC’s en VV’s thema gevaarlijke producten 3 0 jaar -1 (4) -1

Registratie contractors 100% 100% nvt OK

% actuele documenten 80% 100% nulmeting

Aantal duurzame evenementen 3 op 3 100% nvt 100%
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Systeemaspect Hoeveelheid Doel Referentiejaar
Evolutie t.o.v. 

referentiejaar

Aantal nieuwe medewerkers die ISO14001 onthaal 

kregen

0 100% nvt NOK

Vormingsuren milieu en preventie 40u Voldoende jaar -1 idem

Persberichten met verwijzing naar milieuprestaties 3 bij elke kans jaar -1 idem

Milieuklachten, aanmaningen, PV’s … 0 0 2010 OK

Conclusies

Milieuprestaties:

 X De opbrengst van de zonneboilers is licht gedaald 

t.o.v. 2016 aangezien één van de panelen moest ver-

vangen worden.

 X De duurzaamheidsscore patrimonium entiteit van het 

Zilvermeer is gestegen vanwege de betere bereikbaar-

heid met het openbaar vervoer (bus), nu gans het jaar 

door.

 X Het totaal afval volume is sterk gestegen. Veegvuil, 

ondergebracht bij restafval, wordt consequenter afge-

voerd. Vanwege snoeiwerken camping in het voorjaar 

en na de storm eind 2017 is ook het volume afgevoer-

de tuin- en plantsoenafval sterk gestegen.

Werking systeem:

 X Het % aantal wettelijke keuringen gebruiker dient te 

verhogen. Voornamelijk het inplannen en opvolgen 

van de taken van het interventieteam kan sterk verbe-

terd worden. Dit wordt een actiepunt.

 X Er werd in 2017 enkel een evacuatieoefening gehou-

den, geen noodoefening. 2e helft april zal er een oefe-

ning rond het brandstofstation worden georganiseerd.

 X Er dient nog een ISO-onthaal te worden georgani-

seerd voor een aantal nieuwe medewerkers.

 X Eind april zal er een inhaalbeweging worden gemaakt.

 X De inventaris gevaarlijke producten dient nog te wor-

den geactualiseerd. Producten die niet meer worden 

gebruikt, worden best afgevoerd.

1.5.3  Status actiepunten vorige beoordeling

 Nihil

1.5.4 Veranderingen

1.5.4.1 Omgevingsanalyse (context)

Interne en externe tendenzen en uitdagingen

Vanwege 20% nieuwe personeelsleden en interne verschuivingen moeten er een aantal acties opgemaakt en uitge-

voerd worden.

Stakeholdersanalyse

 

 Nvt
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1.5.4.2 Milieuaspectenanalyse

Er werd een nieuwe milieuaspectenanalyse in gebruik genomen. Bedoeling is hieruit op een eenvoudige manier duide-

lijke prioriteiten te halen, waaraan we als entiteit willen werken. De milieuaspectenanalyse werd in dit overleg overlopen. 

Volgende milieuaspecten worden dit jaar als significant beoordeeld: 

Significant milieuaspect
Doelstelling of actie die hier-aan gekop-

peld is

Elektriciteitsverbruik Bijdragen aan 'Tegen 2020 als organisatie 

klimaatneutraal zijn

Voornamelijk het verderzetten van de vervan-

gen verlichting door LED, uitbreiding aantal 

PV panelen, vervangen oude toestellen (o.a. 

diepvriezers).

Luchtemissie en brandstofverbruik Bijdragen aan 'Tegen 2020 als organisatie 

klimaatneutraal zijn

Verminderen gasverbruik strandgebouw door 

uitbreiding gebouwbeheerssysteem.

Luchtemissie en brandstofverbruik 100% van de aankopen duurzaam tegen 2020 Vernieuwing wagenpark.

1.5.4.3 Risico’s en kansen

 Gebruik maken energiefonds.

1.5.4.4 Conclusies

Vanwege 20% nieuwe personeelsleden en interne verschuivingen moeten er een aantal acties opgemaakt en uitgevoerd 

worden.

1.5.5 Evaluatie doelstellingen m.b.t. milieuprestaties

1.5.5.1 Klimaatneutrale organisatie 
tegen 2020 

 X In februari 2017 werden 429 pv-panelen geplaatst op 

het strandgebouw voor de opwekking van hernieuw-

bare energie met een totale jaarlijkse verwachte ener-

gieproductie van 97.775 kWh. De opbrengst in 2017 

bedraagt 82.528 kWh.

 X De keerwandverlichting aan het strand werd vervan-

gen door LED armaturen.

 X De verlichting in sanitair gebouw Oost werd groten-

deels vervangen door LED verlichting.

 X Het gebouwbeheerssysteem kan nog uitgebreid wor-

den met het strandgebouw.

1.5.5.2 100% Duurzaam Aankopen 
tegen 2020 

 X Er werd een nieuwe elektrische heftruck aangekocht.

 X  De oude wandkoelmeubelen in de campingwinkel 

werden vervangen (50% energiebesparing)

 X  Er werd een nieuwe vuilniswagen besteld. In de beoor-

deling werd rekening gehouden met de milieukost.

1.5.5.3  Behouden van de groene sleu-
tel voor de verblijfsrecreatie en de 
dagrecreatie.

De Groene Sleutel is een 

internationaal program-

ma van de Foundation for 

Environmental Educati-

on (FEE), in Vlaanderen 

beheerd door Bond Beter 

Leefmilieu (BBL) met steun 

van Toerisme Vlaanderen. 

Met het label wil de minis-

ter samen met BBL en Toe-

risme Vlaanderen toeristische ondernemers aanmoedigen 

om zo duurzaam mogelijk te werken. De groene sleutel 

wordt steeds uitgereikt voor één jaar. 
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De jury van de Groene Sleutel heeft beslist dat het 

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer is toe-

gelaten tot de Groene Sleutel 2018 zonder verdere 

voorwaarden. We werden gefeliciteerd met onze 

duurzame inspanningen om dit ecologisch keurmerk 

met zijn kritische milieuvriendelijke eisen behaald te 

hebben. De uitreiking vond plaats op 26 februari 2018.

En dit voor onze attracties (dagrecreatie), onze cam-

ping én onze jeugdlogies (bivak). 

Vanaf 2018 neemt Goodplanet de organisatie over 

van BBL.

1.5.5.4 Behouden van de blauwe 
vlag.

In mei 2017 heeft het Provinciaal 

Recreatiedomein Zilvermeer de 

Blauwe Vlag opnieuw in de wacht 

gesleept voor de zwemvijver en 

de duikvijver. Dit bevestigt de 

goede waterkwaliteit en de randvoorzieningen zoals 

sanitair, kleedkamers en EHBO.

De Blauwe Vlag staat garant voor duurzaam water-

toerisme. Met dit kwaliteitslabel kunnen jachthavens 

en stranden (kust en binnenwateren) zich onderschei-

den op het vlak van waterkwaliteit, interne milieuzorg 

en veiligheid. Het kwaliteitslabel is maar één jaar 

geldig. De uitbaters die de Blauwe Vlag jaar na jaar 

mogen uithangen, leveren dus steeds meer inspan-

ning voor een beter milieu. 

Ook deze organisatie werd door Goodplanet overge-

nomen van BBL.

1.5.5.5 Verminderen drinkwater-
verbruik met 1% per jaar over 5 
jaar.

In 2013 werd een nieuwe doelstelling aangemaakt: 

Verminderen drinkwaterverbruik met 1% per jaar 

over 5 jaar

Deze doelstelling werd in 2017 inderdaad opnieuw 

behaald en zal worden afgesloten. Het waterverbruik 

in 2017 (19.090m³) is wederom gedaald t.o.v. 2016 

(21.402m³). T.o.v. 2013 (26.823m³) is er zelfs een 

daling van 29%.

Dit is mede te danken aan de watermeters die werden 

geplaatst op alle campingpercelen om zo de verblijfs-

recreanten te sensibiliseren. Verbruiken boven 5m³ 

worden vanaf 2016 aangerekend. Het totaal verbruik 

op de campingpercelen bedraagt in 2017 2.662m³, met 

een gemiddeld verbruik van 2.796 liter per campingperceel. 

Daarvan werd 891 m³ aangerekend verdeeld over ongeveer 

144 gebruikers, voornamelijk stacaravans. 

Het grondwaterverbruik is sinds 2013 wel gestegen van 

833m³ tot 3.287m³. De wisselwerking tussen drinkwaterver-

bruik en grondwaterverbruik valt onder andere te verklaren 

door het feit dat de grondwaterinstallatie in de winter in be-

drijf kan worden gehouden, terwijl dit voor 2014 nog diende 

te worden afgesloten tussen november en april vanwege 

vorstgevaar.

1.5.5.6 Overige milieuprestaties 

Zie rapporten Cognos. (afval, bos en hout, energie, machi-

nes en toestellen, papier, wagenpark, water)

1.5.5.7 Conclusies

 X De milieuprestaties blijven gunstig evolueren.

 X Warmteverbruik, elektriciteitsverbruik en waterverbruik 

zijn wederom gedaald.

 X Hoeveelheid geproduceerd restafval te onderzoeken.

1.5.6 Evaluatie werking sys-
teem

1.5.6.1 Doelstellingen

1.5.6.2 Overgang naar nieuwe werkwij-
ze ISO14001.

Dit jaar gaan we op zoek naar een goede aanpak van de 

vernieuwde visie rond het implementeren van ISO14001. 

Knelpunten en aanpak

Vanwege 20% nieuwe personeelsleden en interne ver-

schuivingen moeten er een aantal acties opgemaakt en 

uitgevoerd worden, mbt opleiding, taakverdeling, … Wordt 

besproken in MT-overleg.

1.5.6.3 Resultaten van milieuaudits 
Milieuaudits voorbije jaar

Interne audit op 19/12/2017.

Knelpunten en aanpak

 X Diverse inventarissen werden nagekeken en aangepast.

 X De opkuis, inventarisatie en juiste etikettering van de 

gevaarlijke producten zijn een belangrijk aandachtspunt.

 X  Omgeving brandstofstation werd opgeruimd.
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1.5.6.4 Naleving milieuwetgeving en 
andere eisen

Knelpunten en aanpak

 X  Opmaak groenbeheerplan.

 X  Inplannen en opvolgen van de taken van het inter-

ventieteam (incl. noodoefening).

 X  Herziening interventiedossier (met inbegrip van 

brandpreventie). 

 X  Milieuvergunning dient aangepast te worden: 

 X  Op naam van APB Zilvermeer i.p.v. Provincie.

 X  Ondergrondse benzinetank werd in januari 2018 

verwijderd.

 X  Bovengrondse opslag benzine te vergunnen of af te 

voeren.

1.5.6.5 Communicatie met belang-
hebbenden

 X Geen klachten m.b.t. milieu.

 X Interne communicatie beperkt vanwege 20% nieuwe 

personeelsleden en interne verschuivingen.

1.5.7 Actiepunten huidige beoordeling

Doel: opsommen en toewijzen van acties van huidige beoordeling. 

AP nr. Wie Omschrijving Deadline Status

PRZ/DDMN Opmaak groenbeheerplan 31/12/2019 Nog te starten

Werkleider Opvolging taken interventieteam 31/12/2018 Nog te starten

PRZ/brandweer Herziening interventiedossier 31/12/2018 Nog te starten

Milieucoördinator Aanpassing milieuvergunning 31/12/2018 Nog te starten

PRZ Acties mbt nieuwe werkwijze ISO14001 31/12/2018 Nog te starten

1.5.8 Overzicht van de bijlagen

ISO14001 kalender (zie ISO-schijf)

Milieubeleidsverklaring entiteit (zie ISO-schijf)

Milieuprestatierapporten 2017 zie Cognos.

Milieuaspectenanalyse entiteit (zie ISO-schijf)

Milieudoelstellingen en actieprogramma’s (zie ISO-schijf)

Rapport interne of externe audit, rapport milieurondgang (zie ISO-schijf)

Milieuvergunning(en) entiteit (zie ISO-schijf)

1.5.6.6 Toereikbaarheid van mid-
delen / personeel / opleidingen 
interne milieuzorg

 X Pennenzakkenrock: Na inzet op sensibilisering 

rond afval in 2017 is gebleken dat dit niet werkt 

met dezelfde inzet aan medewerkers als bij 

het puur nethouden van het terrein voorgaan-

de jaren. In 2018 wordt de ploeg die zich inzet 

rond dit thema !4! x groter ! Een nieuwe horeca 

concessie werd uitgeschreven met aandacht 

voor aankoopgids én in de leerkrachtenzone zal 

enkel koffie te verkrijgen zijn mits aankoop van 

de unieke en herbruikbare PZR thermos beker ! 

(in totaal nieuwe investering van minimaal 5000 

euro…). Ook de samenwerking en subsidiëring 

met het IOK werd geëvalueerd en verlengd voor 

2018.

 X  Er dient nog een ISO-onthaal te worden georga-

niseerd voor een aantal nieuwe medewerkers.

1.5.6.7 Conclusies

Vanwege 20% nieuwe personeelsleden en interne 

verschuivingen moeten er een aantal acties opge-

maakt en uitgevoerd worden, mbt opleiding, taak-

verdeling, … Wordt besproken in MT-overleg.
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1.6. Financieel verslag

1.6.1. Woord vooraf

Met ingang van 1 januari 2014 werd het Autonoom 

Provinciebedrijf Provinciaal Recreatiedomein Zilver-

meer opgericht, verkort genoemd APB Zilvermeer.  Het 

APB Zilvermeer is een externe verzelfstandiging van een 

provinciale inrichting of dienst volgens art. 225-237 van 

Provinciedecreet. Het wordt beheerd buiten de algemene 

diensten van de provincie onder een eigen rechtsper-

soonlijkheid.  Het APB legt bijgevolg een eigen balans en 

resultatenrekening neer.

Het APB is onderworpen aan de wetgeving die van 

toepassing is op de provincie. In het bijzonder (maar niet 

uitsluitend) betreft het de volgende regelgeving en de 

aanvullende wijzigingen:

 X provinciedecreet;

 X  Besluit Vlaams Regering m.b.t. beleids- en beheerscy-

clus.

Zijn tevens van belang :

 X diverse provincieraad- en deputatiebesluiten zoals:  

 oprichtingsbesluit APB;

 X statuten APB;

 X beheersprotocol APB;

 X  gebruikersovereenkomsten met de diverse departe-

menten van provincie Antwerpen

Gelet op het statutair doel van APB Provinciaal Recrea-

tiedomein Zilvermeer is het APB niet onderhevig aan de 

vennootschapswetgeving.  Naast de specifieke regelge-

ving voor de provincies, moet in het bijzonder aandacht 

worden geschonken aan de wetgeving op de overheids-

opdrachten.

Het APB Zilvermeer voert een eigen boekhouding in de 

door de provincie Antwerpen voorziene software, gelet 

op het van toepassing zijn van het BBC-besluit op de 

provinciebedrijven.

Het APB voert een dubbele boekhouding. De klemtoon 

ligt op de kosten en de opbrengsten. Het softwarepakket 

voorzien door de provincie Antwerpen geeft de moge-

lijkheid om te rapporteren enerzijds volgens de schema’s 

voorzien in het BBC-besluit en anderzijds op basis struc-

tuur voorzien in de boekhoudwet 1975 indien vereist.

Het budget van het APB wordt opgemaakt op basis van 

budgettaire cijfers. Een evenwicht bij het hanteren van de 

budgettaire methode zal niet altijd overeenstemmen met 

een tekort op basis van een resultaatsberekening via een 

dubbele boekhouding. Bij de interpretatie van de resulta-

ten is hiermee rekening te houden. 

Het exploitatietekort van het provinciebedrijf wordt bij-

gepast door provincie Antwerpen via een dotatie. In het 

provinciale budget wordt deze voorzien op basis van een 

berekening volgens werkingstekort, personeelsdotatie en 

logistieke ondersteuning.  Het APB boekt deze provinciale 

dotatie niet uitgesplitst, maar als één werkingsdotatie.

1.6.2. Algemeen

De jaarrekening sluit het boekjaar 2017 af met een ne-

gatief saldo van € 4.410,72 (t.o.v. een positief saldo van € 

398.258,43 in 2016). Aan de basis hiervan ligt een totale 

omzet (incl. dotatie) van € 7.883.998,80 d.i. een daling van 

circa 1,47 % t.o.v. 2016 toen de omzet nog € 8.002.028,48 

bedroeg.  In 2017 belopen de totale kosten (incl. perso-

neel) €  7.888.409,52 d.i. een stijging van 3,47 % t.o.v. 2016 

toen de totale kosten nog € 7.603.770,05 bedroegen.

De opbrengsten bestaan voor 45,18% uit bedrijfsopbreng-

sten zoals inkomsten van het ter beschikking stellen van 

kampeerplaatsen, verhuring, verkoop, inkomgelden,…  

(t.o.v. 46,29 % in 2016). Daarnaast zijn 50,33%

van de inkomsten afkomstig van een personeelsdotatie 

van het provinciebestuur (t.o.v. 49,11 %).  

2,48% is afkomstig van opbrengsten uit concessies en 

sponsoring en andere subsidies (t.o.v. 2,38 %).  

0,63 % is afkomstig uit andere (financieel, etc. ) (t.o.v. 

1,16 % in 2016).  In de grafiek en de tabel vind je dezelfde 

relatieve percentages opnieuw weer voor de bedrijfsop-

brengsten.

Bedrijfsopbrengsten 2017 2017%2016 2016 2016%2015 2015

Horeca & winkels 765.213,92 -1,28% 775.129,63 -6,83% 831.996,27

Dagrecreatie 457.981,91 -18,46% 561.662,95 12,08% 501.142,76

Verblijfsrecreatie 2.002.541,52 -3,47% 2.074.611,08 7,00% 1.938.898,82

Sport & events 336.113,77 14,86% 292.620,88 4,84% 279.113,75

Totaal bedrijfsopbrengsten 3.561.851,12 -3,84% 3.704.024,54 4,30% 3.551.151,60
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Verkoop 
Handelsgoederen

22%

Dagrecreatie
13%

Verblijfsrecreatie
56%

Sport & events
9%

Erfpacht
9%

Artiesten & Erelonen
4%

Meubilair, Kantoor, 
Administratie

3%

ICT
16%

Promotie & Voorlichting
3%

Kosten mbt personeel
1%

Werkingsk. Geb & Infra
29%

Werkingsk. RM
5%

Kosten mbt dienstactiviteiten
19%

Andere Algemene Werkingsk.
0%

Verzekeringen & Belastingen
11%

Kosten excl. personeel 2017 % 2016 % 2015

Handelsgoederen 511.513,17 0,32% 509.899,58 -8,22% 555.573,27

Erfpacht 188.496,32 2,11% 184.599,42 1,49% 181.894,23

Artiesten & Erelonen 89.466,61 91,12% 46.810,90 10,13% 42.505,05

Meubilair, Kantoor, Administratie 68.095,14 13,70% 59.891,73 -8,96% 65.785,21

ICT 343.504,25 6,19% 323.470,67 26,34% 256.039,91

Promotie & Voorlichting 67.648,07 17,74% 57.454,71 8,74% 52.837,46

Kosten mbt personeel 32.336,47 -35,07% 49.800,64 -13,76% 57.744,88

Werkingsk. Geb & Infra 639.787,21 -4,06% 666.892,49 2,66% 649.632,25

Werkingsk. RM 104.337,13 18,53% 88.024,24 6,02% 83.026,50

Kosten mbt dienstactiviteiten 425.028,69 1,72% 417.846,01 5,06% 397.732,76

Andere Algemene Werkingsk. 2.285,32 3,86% 2.200,36 32,49% 1.660,79

Verzekeringen & Belastingen 252.503,71 -15,10% 297.425,52 31,33% 226.472,83

Afschrijv/Voorzien/Waardeverm 683.299,03 7,64% 634.773,97 24,29% 510.712,27

Financiële & Uitzonderlijke kosten 3.928,74 -75,57% 16.078,83 354,62% 3.536,77

Totaal 3.412.229,86 1,70% 3.355.169,07 8,75% 3.085.154,18

De totale personeelskosten (inclusief interim arbeid) van 

het Zilvermeer bedragen 56,74% van de totale kosten 

(t.o.v. 55,87 % in 2016). In cijfers uitgedrukt komt dit neer 

op € 4.476.179,66 (t.o.v. € 4.248.600,98).   De diensten 

en diversen bedragen 28,06% van de totale kosten (t.o.v. 

28,86 % in 2016), de handelsgoederen 6,48% (t.o.v. 6,71 

% in 2016), de afschrijvingen en de voorzieningen 8,66% 

(t.o.v. 8,35 % in 2016) en de andere kosten 0,05% (t.o.v. 

0,21 % in 2016).  In de grafiek en de tabel vind je dezelfde 

relatieve percentages opnieuw weer voor de werkings-

kosten (zonder personeel).
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1.6.3. Investeringen

Samen met projecten, opgenomen in het budget 2016, 

werd € 651.740,30 geïnvesteerd via de eigen middelen 

van het provinciebedrijf (t.o.v. € 458.400,63 in 2016).  De 

belangrijkste gerealiseerde roerende investeringen in 

2017 zijn onder meer:

 Z Hoogteparcours....................................€ 279.873,00

 Z Speeltuin .................................................€ 102.245,00

 Z Multifunctionele werktuigdrager .........€ 85.085,99

 Z Wandelpromenade verlichting ............ € 49.679,74

 Z Ruimtenet speeltuin ................................€ 27.792,25

 Z Digitale TV .................................................€ 26.937,21

 Z Algemene uitrusting ..............................  € 26.287,96

 Z Vorkheftruck ............................................ € 23.798,56

 Z Brandstofstation..................................... € 22.965,68

Enkele grote projecten voorzien in het budget 2017 wer-

den nog niet helemaal gefinaliseerd en zijn dus nog niet 

opgenomen in de kosten:

Investeringen

 Z Vuilniswagen...........................................€ 200.000,00

 Z Plaatsen expoglider Avonturentoren ....€ 21.990,00

 Z Vernieuwen meetsysteem jachthaven . € 16.620,00

Werkingskosten

 Z Reserveringssysteem verblijfsrecreatie 

 .................................................................. €  208.825,00

 Z Webshop ..................................................€ 126.693,00

 Z Afwerking kassasysteem horeca ........... € 32.975,00

Deze budgetten worden overgedragen naar budget 2018.

Voor 2017 bedragen de  
totale afschrijvingskosten  
€ 580.035,08 d.i. een stijging 
met 6,51 % t.o.v. 2016.  

1.6.4 Balans

Aan de actiefzijde van de balans dalen de posten ICT en 

Meubilair omwille van de gewijzigde waarderingsregels.  

Volgens de nieuwe waarderingsregels van de BBC spre-

ken we minder vlug over een investering.  De regels, in 

voege sinds 2014, zijn toegevoegd als bijlage.  De lening 

aan PRC De Nekker werd overgeboekt van de vordering 

rubriek lange termijn naar korte termijn.  De voorraad 

handelsgoederen is gestegen met € 12.453,19 tot € 

87.082,73; dit zijn vnl. non-food artikelen.  

    

Op de passiefzijde vinden we o.a. het resultaat van 2016 

terug, nl.€ 398.528,43 dat werd bestemd als investeringen 

voor de voor de uitbouw van 3 verblijfsaccommodaties 

op het water.  De over te dragen opbrengsten op de pas-

siefzijde van de balans bedragen € 1.430.819,43.  De fac-

turen voor de jaarabonnementen verblijfsrecreatie voor 

jaar x worden opgemaakt in oktober van jaar x-1.  Daar-

naast worden sommige reserveringen voor de verblijfsre-

creatie al meer dan een jaar voor aankomst geboekt.  In 

bijlage zijn ook de “niet in de balans opgenomen rechten 

en verplichtingen” opgenomen; dit zijn enerzijds waar-

borgen gesteld in het kader van de wetgeving overheids-

opdrachten en anderzijds bestellingen geplaatst in 2017 

die nog niet zijn geleverd zijn.

1.6.5. Toelichting bij de 
belangrijkste activiteiten 

Een belangrijke voorafgaande opmerking bij de resultaten 

per activiteitencentrum is het feit dat heel wat directe 

en indirecte kosten worden toegewezen aan de verbrui-

kers van deze kosten. Bij directe kosten wordt dit waar 

mogelijk al bepaald bij de opmaak van de bestellingen. 

Voor de indirecte kosten wordt gezocht naar gepaste 

verdeelsleutels. Toch kunnen nog verschillende kosten en 

opbrengsten niet op directe of op indirecte wijze wor-

den toegeschreven; deze zijn dan terug te vinden bij de 

overhead. Deze kostenplaats is nog altijd vrij omvangrijk 

omdat sommige technische aspecten, een juiste verde-

ling bijzonder moeilijk maken (b.v. één elektriciteitsmeter 

voor verschillende kostenplaatsen).

Belangrijke kosten bij de overhead zijn o.a. de energie-

kosten (elektriciteit, gas en water); de totale energiekos-

ten voor heel het recreatiedomein bedroegen in 2017 € 

378.927,02 t.o.v. € 418.554,59.  De daling is o.a. te danken 
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aan de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen op het 

strandgebouw.  Anderzijds was er in 2016 een uitzonder-

lijk hoger verbruik i.f.v. de tijdelijke opvang van vluchtelin-

gen op de camping gedurende de winterperiode.  Verder 

stijgt de post `andere erelonen´ doordat het recreatiedo-

mein beroep doet op een ICT consultant bij de imple-

mentatie van de verschillende nieuwe ICT applicaties 

(kassassysteem, webshop, nieuw reserveringssysteem,…).  

De kosten van promotie stijgen o.a. eenmalig i.f.v. de ver-

schillende opnames voor Dagelijkse Kost van de VRT.

Voor de grote recurrente onderhoudswerken aan de 

wegeninfrastructuur wordt jaarlijks een voorziening 

aangelegd ten bedrage van € 70.000.  Voorts wordt een 

voorziening aangelegd van € 20.000 voor de belangrijke 

recurrente onderhoudswerken aan de zandlaag op het 

strand.  In 2015 werd deze nog volledig vernieuwd, in het 

totaal 8.000 ton wit zand.  De kostprijs hiervan bedroeg € 

92.008,29.  

Om de totale personeelskost in 2017 € 4.476.179,66 te 

dekken ontving het Zilvermeer een personeelsdotatie van 

het Provinciebestuur van € 3.780.179,00.  Het Zilvermeer 

draagt 15,55% van de totale personeelskosten (inclusief 

interim arbeid) zelf, zijnde € 696.000,66 in 2017 (t.o.v. 

11,85 % in 2016).  Daarnaast ontving het Zilvermeer nog 

enkele  andere loonsubsidies (o.a. Gesco, Sectoraal 

Fonds,…), samen € 109.002,44.  

Horeca

De omzet uit de 3 horecaverkooppunten (ijsvogel, 

campingwinkel, strandwinkel,…) daalde met 3,90 % van € 

745.820,74 tot € 715.472,35.  Het totale resultaat van de 

horeca daalde van € 118.800,22 naar € 12.534,48.  Langs 

kostenzijde stagneerde ongeveer de kost van de ver-

kochte goederen op € 499.448,19.

De omzet van de strandwinkel daalde het sterkst, nl. van 

€ 100.240,80 tot € 76.546,15, deze van de ijsvogel van € 

169.297,00 tot € 148.433,25.  Beide omzetdalingen zijn 

een direct gevolg van de mindere bezoekerscijfers in het 

hoogseizoen.  De bedrijfsopbrengsten van de camping-

winkel stegen met 1,12 % tot € 469.843,73 ondanks de 

sluiting tijdens de krokusvakantie omwille van verbou-

wingswerken.  In de winkel werd nl. in die periode een 

nieuw wandkoelmeubel geplaatst en het kassasysteem 

vernieuwd.

Dagrecreatie

De totale omzet van de dagrecreatie daalde van € 

536.312,98 tot € 432.042,39.  2017 was qua bezoekers-

aantallen nochtans niet zo’n slecht jaar, maar er zijn meer 

bezoekers in het voorjaar ontvangen waar de toegangs-

prijs lager ligt.  De concessie van het watersportgebouw 

werd beëindigd door de concessionaris.  Hierdoor dalen 

de opbrengsten en stijgende de kosten voor de perso-

neelsinzet omdat dit in afwachting van de aanstelling 

van een nieuwe concessionaris tijdelijk in eigen beheer 

verloopt.

Verblijfsrecreatie

De omzet m.b.t. de verblijfsrecreatie is de belangrijkste 

bron van inkomsten voor het APB PRZ Zilvermeer en 

daalde met 3,05 % van € 2.088.703,75 tot € 2.025.072,20.  

Ook hier valt op te merken dat de overnachtingscijfers 

eigenlijk goed waren, maar dat deze vooral zijn gere-

aliseerd in het voorjaar waar de tarieven lager liggen.   

Dit heeft in hoofdzaak te maken met de relatief goede 

weersomstandigheden in het voorjaar en het mindere 

weer in de hoogseizoen.  De groepscamping en de kam-

peerautoplaatsen bleven het goed doen. In het vroege 

voorjaar is een stijgende trend aanwezig van kampeerders 

uit o.a. Noorwegen, Zweden en Finland.   De belangrijkste 

uitgave is de toeristenbelasting betaald aan de gemeente 

Mol.  In 2017 bedroeg deze € 181.550,00.  Voor alle lang-

verblijvers op de camping werden watermeters geplaatst 

en wordt het excessief waterverbruik door abonnees 

aangerekend.

Sport& events

De belangrijkste bron van inkomsten en een constante 

binnen de animatiewerking is de organisatie van school-

sportdagen. De opbrengsten uit sportdagen steeg van € 

150.326,50 tot € 155.454,49.  De schoolsportdagen zijn 

nog altijd veruit het belangrijkste in aantal; sportdagen 

voor verenigingen en bedrijven zijn veel minder in aantal 

en omzet.  In 2017 konden net zoals voorgaande jaren de 

kosten terug gedrukt worden, maar o.a. i.f.v. het terreur-

alarm niveau 3 werden verhoogde veiligheidsmaatregelen 

genomen (bv. huur ledschermen veiligheid kids PZR) 

en stegen toch de totale kosten van € 311.830,50 tot € 

358.318,68.  Het aantal deelnemers voor Pennenzakken-

rock stijgt verder zodat de inkomsten omhoog gingen 

met 28,74% van € 127.379,64 tot € 163.988,42.  

Daarnaast heeft het Zilvermeer voor de 6de keer met 

succes mee geparticipeerd in een samenwerkingsver-

band met o.a. De Schorre, De Lilse Bergen,… aan het 

winterevenement “Putteke Winter”.  Het inkomtarief werd 

verhoogd tot € 4 waardoor de inkomgelden stegen van € 

14.866,00 tot € 32.777,19.  Voorts bleef het gratis aanbod 

van animatieprogramma’s voor de verblijfsrecreanten 

behouden (tijdens de zomermaanden juli en augustus).
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1.6.6. Balans per 31/12/2016 met die op 31/12/2017

Activa jaar 2017 jaar 2016
(bedragen in EUR) (bedragen in EUR)

Vaste activa 20/29 1.184.893,39 1.613.188,17

III Materiële vaste activa 22/27 1.184.893,39 1.113.188,17

a Gebouwen: grote werken 221 32.392,53 88.698,07

b Installaties, machines, uitrusting 230/1 1.024.918,86 945.797,38

c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/1 127.582,00 78.692,72

d Roerend kunstpatrimonium 242 0,00

IV Financiële vaste activa 28 0,00 0,00

a Deelnemingen in aandelen 280 0,00 0,00

b Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00

V Vorderingen op meer dan één jaar 29 0,00 500.000,00

a Vorderingen op meer dan één jaar: werkingsvorderingen 290 0,00 0,00

b Vorderingen op meer dan één jaar: subsidies 291 0,00 0,00

c Vorderingen op meer dan één jaar: overige 292 0,00 500.000,00

Vlottende Activa 30/58 5.145.420,75 4.405.486,30

VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/37 87.082,73 74.629,54

a Grondstoffen en leveringen 300 0,00 0,00

b Gereed product 330 0,00 0,00

c Handelsgoederen 340 87.082,73 74.629,54

VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 40/41 1.506.721,65 921.697,96

a Vorderingen betreffende de werking 401 809.188,42 695.646,51

b Leveranciers met debetsaldo 403 945,51 3.298,71

c Te ontvangen creditnota’s 404 8.770,68

d Vooruitbetalingen 406 50.082,55 82.802,86

e Dubieuze handelsvorderingen 407 19.417,36 21.264,88

f Geboekte waardeverminderingen 409 -12.126,95 -166,00

g Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 411

h Te ontvangen subsidies 412

i Te innen opbrengsten 413 38.932,26 29.071,27

j Terugvorderbare BTW 414 76.669,14 74.234,94

k Diverse overige vorderingen 415 508.328,00 8.303,00

l Borgtochten in contanten 418 6.514,68 7.241,79

VIII Geldbeleggingen 51/53 0,00 0,00

a Schatkistcertificaten op ten hoogste één jaar 511 0,00 0,00

b Termijndeposito’s op ten hoogste één jaar 513 0,00 0,00

IX Liquide middelen 54/58 3.544.316,47 3.394.322,82

a Financiële rekeningen 550 3.513.172,81 3.336.329,07

b Kassen 570 31.143,66 57.993,75

c Geldbewegingen 580

X Overlopende rekeningen van het actief 49 7.299,90 14.835,98

a Over te dragen kosten 490 4.061,90 14.835,98

b Verkregen opbrengsten 491 3.238,00 0,00

Totaal der activa 20/58 6.330.314,14 6.018.674,47
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Passiva jaar 2017 jaar 2016
(bedragen in EUR) (bedragen in EUR)

EIGEN VERMOGEN 10/15 2.547.830,26 2.595.223,48

I Kapitaal 10 919.509,37 919.509,37

a Aanvangskapitaal 101 919.509,37 919.509,37

b In kapitaal opgenomen reserves 102

c In kapitaal opgenomen resultaat 103

II Permanent vermogen door giften 11 0,00 0,00

a Permanent vermogen door giften in de vorm van geld 110 0,00 0,00

b Permanent vermogen door giften in natura 111 0,00 0,00

IV Reservefondsen 13 1.611.359,61 1.213.101,18

a Gewoon reservefonds 130 0,00 0,00

b Reserves Afschrijvingen 130/1 0,00 0,00

c Reserves aankoop Kunstpatrimonium 130/2 0,00 0,00

d Beschikbare reserves 133 1.213.101,18 1.213.101,18

E Reserves investeringen 133/1 398.258,43 0,00

V Overgedragen resultaten 14 -4.410,72 398.258,43

a Overschot van het boekjaar 140 0,00 398.258,43

b Tekort van het boekjaar 141 -4.410,72 0,00

c Overschotten van de vorige boekjaren 143 0,00 0,00

d Tekorten van de vorige boekjaren 144 0,00 0,00

VI Kapitaalsubsidies 15 21.372,00 64.354,50

a Investeringssubsidies 151 21.372,00 28.496,00

b Kapitaalsdotatie 153 0,00 0,00

c Geactiveerde investerings- en kapitaalsdotaties 159 0,00 35.858,50

VOORZIENINGEN
16 577.917,51 487.917,51

VII Voorzieningen 16 577.917,51 487.917,51

a Grote herstellings-en onderhoudswerken 162 577.917,51 487.917,51

b Overige risico’s en kosten 163 0,00 0,00

SCHULDEN
17/49 3.204.566,37 2.935.533,48

VIII Schulden op meer dan 1 jaar 17 0,00 0,00

a Overige schulden 175 0,00 0,00

b Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00

IX Schulden op ten hoogste 1 jaar 42/48 1.765.758,13 1.577.257,17

a Leveranciers 440 1.307.736,68 1.205.062,50

b Op te maken creditnota’s 441 0,00 0,00

c Klanten met creditsaldo 442 616 0,00

d Te ontvangen facturen 444 301.059,10 270.360,14

e Te betalen BTW 451 0,00 0,00

e Te betalen belastingen en taksen 452 0,00 0,00

f Schulden RSZ 454 31.125,95 31.044,63

g Ontvangen vooruitbetalingen 460 0,00 0,00

h Nog niet verjaarde, terug te betalen ontvangsten 480 169,50

i Waarborg 482 125.220,40 70.620,40

X Overlopende rekeningen van het passief 49 1.438.808,24 1.358.276,31

a Toe te rekenen kosten 492 7.988,81 3.640,86

b Over te dragen opbrengsten 493 1.430.819,43 1.354.635,45

Totaal der passiva 10/49 6.330.314,14 6.018.674,47
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Resultatenrekening jaar 2017 jaar 2016
begroting 
jaar 2017

(bedragen in EUR) (bedragen in EUR) (bedragen in EUR)

Werkingsopbrengsten 70/74 7.834.388,74 7.909.143,09 8.325.255,00

I a Opbrengsten uit de werking 70 3.561.851,12 3.704.024,54 4.062.273,00

I a 1  Belastingen 701 0,00 0,00

I a 2  Andere opbrengsten uit de werking 702 3.561.851,12 3.704.024,54 4.062.273,00

I b Wijzigingen in voorraden 71 0,00 0,00 0,00

I d Andere werkingsopbrengsten 74 4.272.537,62 4.205.118,55 4.262.982,00

I d 1  Subsidies van overheden, concessies, ristorno's 740 4.077.404,52 4.014.986,69 4.050.032,00

Werkingsdotatie provinciebestuur 188.223,08 184.500,19

Personeelsdotatie provinciebestuur 3.780.179,00 3.745.003,00

Andere subsidies van overheden, concessies, ristor-

no's
109.002,44 85.483,50

I d 2  Overige 742 195.133,10 190.131,86 212.950,00

Werkingskosten 60/64 7.884.480,78 7.587.691,22 7.395.395,00

II a Goederen beheerd als voorraad 60 511.513,17 509.899,58 570.500,00

II a 1  Inkopen handelsgoederen 604 523.966,36 509.899,58 570.500,00

II a
2  Voorraadwijziging van goederen beheerd in voor-

raad
609 -12.453,19 -9.070,84

II b Exploitatiediensten en -goederen 61 3.650.535,67 3.719.719,21 3.992.880,00

II b 1  Huur en huurlasten 610 188.496,32 184.599,42 209.953,00

II b
2  Terugbetaling van kosten en dienstverleningen aan 

personeelsleden
611 266,92 306,90 900,00

II b 3  Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen 612 89.199,69 46.504,00 148.000,00

II b 4  Algemene werkingskosten 613 1.683.022,28 1.665.580,85 1.836.350,00

II b 5  Verzekeringen 614 15.062,74 18.889,12 24.800,00

II b 6  Belastingen ten laste van de provincie 616 237.440,97 278.536,40 263.140,00

II b
7  Uitzendkrachten en personen ter beschikking ge-

steld aan de provincie
617 1.437.046,75 1.525.302,52 1.509.737,00

II c Wedden en vergoedingen 62 3.039.132,91 2.723.298,46 2.830.515,00

II c 1  Bezoldigingen 620 2.018.155,33 1.800.575,54 1.942.630,00

II c 2  Sociale vergoedingen 621 248.359,68 230.408,85 189.416,00

II c 3 Patronale bijdragen op bezoldigingen 623 580.775,37 523.225,13 500.000,00

II c
4  Vergoedingen voor verplaatsingskosten en andere 

geldelijke tegemoetkomingen
625 88.310,67 89.057,43 90.283,00

II c 5  Pensioen en renten 626 73.253,72 62.851,19 73.254,00

II c
6  premies voor verz .tegen werkongevallen & hospi-

talisatieverz.
627 18.349,03 11.034,76 18.932,00

II c 7  Diverse personeelskosten 628 11.929,11 6.145,56 16.000,00

II d
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzie-

ningen voor risico's en kosten
63 682.162,03 634.773,97 0,00

II d
1  Afschrijvingen en waardevermindering op vaste 

activa
630 580.035,08 544.607,97

II d 2  Waardeverminderingen op vlottende activa 631 12.126,95 166,00

II d 3  Voorzieningen 635 90.000,00 90.000,00

II e Andere werkingskosten 64 1.137,00 0,00 1.500,00

II e 1  Bedrijfsbelasting 640 1.137,00 0,00 1.500,00

II e 2  Minderwaarden op vorderingen <1 jaar 641 0,00 0,00

II e 3  Andere algemene kosten 642 0,00 0,00

Werkingsresultaat
70/74 - 
60/64

-50.092,04 321.451,87 929.860,00

IV Financiële opbrengsten 75 44.717,04 51.778,04 21.840,00

IV a 1  Opbrengsten uit financiële vaste activa 750

IV b 1  Opbrengsten uit vlottende activa 751 0,00 741,96

IV c 1  Andere financiële opbrengsten 752 1.700,93 8.052,51 21.840,00
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IV d 1  Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 753 43.016,11 42.983,57

V Financiële kosten 65 2.658,89 9.564,82 3.200,00

V a 1  Kosten van schulden 650 0,00 0,00

V b 1  Waardeverminderingen op vlottende activa 651 0,00 0,00

V c 1  Minderwaarde bij de realisatie van vlottende activa 652 0,00 0,00

V d 1  Andere financiële kosten 653 2.658,89 9.564,82 3.200,00

Financieel resultaat 75-65 42.058,15 42.213,22 18.640,00

VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 4.893,02 41.107,35 0,00

VII a 1  Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 760 3.500,00 1.552,50

VII b 1  Andere uitzonderlijke opbrengsten 761 1.074,57 39.554,85

VII c
1  Terugneming van afschrijvingen, waardeverminde-

ringen en voorzieningen
762 318,45 0,00

VIII Uitzonderlijke kosten 66 1.269,85 6.514,01 0,00

VIII a 1  Minderwaarde bij de realisatie van vaste activa 660

VIII b
1  Waardeverminderingen op financiële vaste activa 

(toevoeging)
661

VIII c 1  Andere uitzonderlijke kosten 662 1.269,85 6.514,01

Uitzonderlijk resultaat 76-66 3.623,17 34.593,34 0,00

XII Verwerking reserves 0,00 0,00 0,00

XII (-) Toevoeging aan de reserves 68 0,00 0,00

XII (+) Ontrekking aan de reserves 78 0,00 0,00 0,00

Saldo verwerking reserves 0,00 0,00 0,00

XIII Te bestemmen resultaat -4.410,72 398.258,43 948.500,00

Te bestemmen resultaat van het boekjaar -4.410,72 398.258,43

(+) Over te dragen resultaat - overschot boekjaar/vorig 

boekjaren
0,00 0,00

(-) Over te dragen resultaat - tekort boekjaar/vorige 

boekjaren

Over te dragen resultaat van het boekjaar -4.410,72 398.258,43

Opmerking: het saldo van 948.500 euro als te bestemmen resultaat voor de begroting 2017 is gelijk aan het saldo van het aange-

paste investeringsplan 2017
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Sociale balans

Het personeelsbehoeftenplan is goedgekeurd in de provincieraad van 27/06/2002.

Het bestaat uit 62,50 VTE, naargelang het niveau geeft dit:

# personeelsleden aantal VTE's
niveau A 4 4

niveau B 7 6,6

niveau C 15 12,5

niveau D 22 20,9

niveau E 418/week

exclusief seizoensarbeid, jobstudenten en interimarbeid

Gemiddelde personeelsbezetting in VTE’s tijdens het jaar 2017
( het betreft de personeelsbezetting van provinciale personeelsleden)

statuut # personeelsleden aantal VTE's

niveau A statutair 2 2,00

contractueel 2 2,00

niveau B statutair 2 2,00

contractueel 5 4,60

niveau C statutair 5 3,80

contractueel 10 8,70

niveau  D statutair 9 7,90

contractueel 13 13,00

niveau E statutair 2 1,50

contractueel 13 8,80

63 54,30

Personeelskosten
De provinciale personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

voltijds
jaar 2017

deeltijds
aantal VTE's
2016

aantal VTE's
2015

gemiddelde VTE (pers+job+sei) 76,77 77,42 80,94

personeelskosten 4.431.549,34 4.213.863,16 4.235.812,70

bedrag extra voordelen

totale personeelskosten 4.431.549,34 4.213.863,16 4.235.812,70

gemiddelde kost per VTE 57.725,01 54.428,61 52.332,75

inclusief seizoensarbeid, jobstudenten

exclusief interimarbeid 2017 :   44.630,32 (excl. 
Aftekbare 
btw)

In tegenstelling tot vorige boekjaren is er geen bedrag voor MAR626 opgenomen. Naar aanleiding van enkele misver-

standen met DMCO wordt dit forfaitair bedrag van 33% op de bezoldigingen als aandeel van de GPB in de pensioenlas-

ten van de provincie, niet meer opgenomen in de jaarrekening GPB’s.

De gesubsidieerde personeelsleden in dienst tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar

voltijds
jaar x

deeltijds
aantal VTE's
jaar x

aantal VTE's
jaar x-1

gemiddeld aantal personeelsleden niet van toepassing

totale personeelskosten niet van toepassing

gemiddelde kost per VTE niet van toepassing
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Financiële ratio’s

Cash flow (Resultaat van het boekjaar + niet-kaskosten  - niet-kasopbrengsten) 618.463,56

De cash flow is de liquiditeitenstroom die door de bedrijfsactiviteiten wordt gegenereerd.  

Netto-werkkapitaal (Vlottende activa - Vreemd vermogen op korte termijn) 1.940.854,38

Het netto-werkkapitaal geeft aan hoeveel er overblijft van de vlottende activa indien het vreemd vermogen op 

korte termijn volledig wordt terugbetaald.  Een negatief werkkapitaal is een indicatie voor een ongezonde liquid-

iteitspositie.

Current ratio (Vlottende activa / Vreemd vermogen op korte termijn) 1,61

Deze ratio moet, in normale omstandigheden, groter zijn dan 1. Als de vlottende activa nipt volstaan om de 

schulden op korte termijn te dekken - het netto-bedrijfskapitaal is 0 - is de “current ratio” gelijk aan 1. Hoe hoger 

de current ratio, hoe sterker de onderneming. Een onderneming met een hoge current ratio, is in staat onder alle 

omstandigheden de verplichtingen op korte termijn na te komen.

Quick ratio (Vlottende activa - Voorraden / Vreemd vermogen op korte termijn) 1,58

Een “quick ratio” van meer dan 1 is uiteraard positief: het bedrijf is in dat geval voldoende liquide.

Solvabiliteit (Eigen vermogen / Vreemd vermogen * 100) 79,51%

De uitkomst (in %) geeft aan in hoeverre de onderneming haar schulden kan afbetalen met eigen middelen. In regel 

geldt : hoe hoger de schulden, hoe groter het risico voor de schuldeisers.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

MAR Rekening code Omschrijving jaar 2017 jaar 2016

000 00000000 Crediteuren prov., houders v door 3den zekerheden 92.420,00 79.690,00

001 00100000 Derden, stellers van zekerheden v rekening provincie 92.420,00 79.690,00

00 totaal 184.840,00 159.380,00

050 05000000 Verplichtingen tot aankoop 607.103,00 756.686,35

051 05100000 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 607.103,00 756.686,35

050-052 totaal 1.214.206,00 1.513.372,70

052 05200000 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 0,00 0,00

053 05300000 Verplichtingen tot verkoop 0,00 0,00

052-’053 totaal 0,00 0,00
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Mutatiestaat van de financiële vaste activa

Boekwaarde 1/1/17 Investeringen
Desinvestin-

gen

Herwaarde-

ringen

Waardever-

minderingen

Boek-

waarde op 

31/12/17

Extern Verzelfstandigde agentschap-

pen

Intergemeentelijke samenwerkings-

verbanden en soortegelijke eniteiten

Publike-Private samenwerkingen

OCWM-verenigingen

Andere financiële vaste activa

Totaal financiële vaste activa

Mutatiestaat van de materiële vaste activa

Boekwaarde 1/1/17 Investeringen
Desinvestin-

gen

Herwaarde-

ringen

Afschrijvin-

gen

Waarde-

verminde-

ringen

Boekwaarde 

op 31/12/17

Gemeenschapsgoederen

A. Terreinen en gebouwen 88.698,07 -56.305,54 32.392,53

B. Wegen en overige infrastructuur 0,00 0,00

C. Installaties, machines en uitrusting 945.797,38 542.855,75 -376.652,38 -87.081,89 1.024.918,86

D. Meubilair, kantooruitrusting en 

rollend materieel

78.692,72 108.884,55 -6.630,47 -53.364,80 127.582,00

E. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00

F. Erfgoed

Bedrijfsmatige materiële vaste 

activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Installaties, machines en uitrusting

C. Meubilair, kantooruitrusting en 

rollend materieel

D. Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

B. Roerende goederen

Totaal materiële vaste activa 1.113.188,17 651.740,30 -383.282,85 0,00 -196.752,23 0,00 1.184.893,39

Mutatiestaat van de financiële schulden

Boekwaarde 1/1/17 Nieuwe lenin-

gen/leasingen

Aflossingen Boekwaarde 

op 31/12/17

Financiële schulden op lange 

termijn

A. Schulden ten laste APB

1. Leningen

2. Leasing

B. Schulden ten laste van derden

1. Leningen

2. Leasing

Financiële schulden op korte 

termijn

A. Schulden ten laste APB

1. Leningen

2. Leasing

B. Schulden ten laste van derden

1. Leningen

2. Leasing

Totaal financiële schulden
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Waarderingsregels vaste activa

De waarderingsregels voor vaste activa die aan de provincies worden opgelegd zijn vervat in het m.b. van 15 februari 

2001 (Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 18 en 21, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende 

de algemene regeling van de provinciale boekhouding).  Dit ministerieel besluit voorziet de mogelijkheid dat de waar-

deringsregels worden aangepast door de provincieraad.

In de deputatiezitting van 12 december 2013 werden de waarderingsregels goedgekeurd.

Dit resulteert in volgende termijnen en regels:

MAR-code Omschrijving Aantal jaar

230 Installaties, machines en uitrusting 5

231 ICT-hardware n.v.t.

240 Meubilair en kantoor uitrusting n.v.t.

241 Rollend materieel 5

242 Roerend kunstpatrimonium n.v.t.

244 Andere roerende activa 5

252 Installaties, machines en uitrusting in leasing volgens contract

1. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

a. Plannen en studies : kosten, behoudens indien de plannen en studies onlosmakelijk verbonden zijn met investerings-

werken aan onroerende vaste activa; dan worden zij mee geactiveerd onder deze onroerende activa en niet afzonder-

lijk onder ‘immateriële vaste activa’

b. Software, ICT-projecten voor invoering van softwarepakketten : kosten

2. ROERENDE VASTE ACTIVA

a) Aankoop installaties, machines en uitrusting : kosten indien de stukprijs lager is dan of gelijk is aan 1.000,00 EUR, 

excl. btw.

b) Herstelling en onderhoud installaties, machines en uitrusting : kosten

c) Aankoop meubilair : kosten, behoudens wanneer het gaat om in het budget ingeplande grote projecten waarbij 

losstaand meubilair aangeschaft wordt voor een een eerste inrichting of bestaand meubilair op grote schaal volledig 

vernieuwd wordt.

d) Aankoop ICT-hardware en kantooruitrusting : kosten

e) Herstelling en onderhoud ICT-hardware en kantooruitrusting : kosten

f) Aankoop rollend materieel : investering voor alle materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat 

aangedreven wordt dooreen motor + alle ander materieel op wielen waarvan de primaire functie transport is en dat 

gekoppeld wordt aan het eerst genoemde materieel (aanhangwagen); kosten voor alle materieel op wielen waarvan de 

primaire functie transport is en dat niet aangedreven wordt door een motor en ook niet gekoppeld wordt aan gemoto-

riseerd rollend materieel (gewone fiets, handkar, kruiwagen)

g) Herstelling en onderhoud rollend materieel : kosten

h) Aankoop roerend kunstpatrimonium : investering

i) Gebouwen, installaties, uitrusting, werken aanschaffingswaarde
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Toelichting:

In het budget ingeplande grote projecten die een ingrijpende wijziging aan een provinciaal gebouw inhouden en die 

de gebruikswaarde en/of geldwaarde van het gebouw op een duurzame wijze verhogen. Te beoordelen en te beslissen 

door de boekhouding bij de opmaak van het budget en op basis van een dossier dat voorgelegd wordt. Werken aan 

gebouwen waarvoor men van derden investeringssubsidies krijgt, worden in principe als investeringen beschouwd.

Werken aan de gebouwen die niet voldoen aan hoger vermelde criteria, worden beschouwd als kosten (onderhoud) 

die geboekt worden op rekening 61030000. In de regel zijn werkzaamheden aan de gebouwen dus een kost. Slechts 

indien voor een bepaald project op basis van hoger vermelde criteria expliciet geoordeeld wordt dat het om een inves-

tering gaat, kan geboekt worden op rekening 22110000. Hiervoor zal dus telkens ad hoc een beslissing nodig zijn.

In het kader van een investeringsproject worden op deze rekening geboekt : aankopen (te plaatsen en verwerken ma-

terialen, …), materiële prestaties van derden (metselwerk, elektriciteitswerken,…) en intellectuele prestaties van derden

(architecten, studiebureaus,…). De aanschaffingswaarde van ingebouwde en/of verankerde toestellen die beschouwd 

worden als inherent aan een gebouw, worden koelkasten, kookvuren, …).

Voorbeelden van mogelijke investeringen

 Z Volledige renovatie van een gebouwvleugel;

 Z Vervanging van een klassiek verwarmingssysteem in een gebouw door een geautomatiseerd aircosysteem;

 Z Plaatsen van zonnepanelen met het oog op een significante energiewinning.

Voorbeelden van kosten

 Z Vervanging van een versleten lift of verwarmingsketel;

 Z Schilderen van de gevels;

 Z Vervangen van versleten dakbedekking.

3. FINANCIËLE VASTE ACTIVA
a. Aankoop financiële vaste activa : investering

Waarderingsregels voorraden handelsgoederen

Voorraden handelsgoederen zullen waar mogelijk gewaardeerd worden volgens fifo-methode.

Indien geen inkomende facturen beschikbaar zijn, wordt gewaardeerd aan de marktprijs.
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Schema J1b:
De financiële toestand

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:40:45

Volgnr: 2138398

Resultaat op kasbasis Initieel budgetEindbudgetJaarrekening

I. Exploitatie (B-A)  710.217,63  1.002.501,00  1.002.501,00

A. Uitgav en  7.017.883,39  7.213.620,00 7.213.620,00

B. Ontv angsten  7.728.101,02  8.216.121,00 8.216.121,00

1.a. Belastingen en boetes

 3.780.179,001.b. Algemene werkingsbijdrage v an andere lokale ov erheden  4.000.032,00 4.000.032,00

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort v an het boekjaar

 3.947.922,022. Ov erige  4.216.089,00 4.216.089,00

II. Investeringen (B-A) -651.740,30 -1.002.500,00 -1.002.500,00

A. Uitgav en  651.740,30  1.002.500,00 1.002.500,00

B. Ontv angsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgav en -500.000,00

1. Af lossing f inanciële schulden

a. Periodieke af lossingen

b. Niet-periodieke af lossingen

2. Toegestane leningen

-500.000,003. Ov erige transacties

B. Ontv angsten -500.000,00

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugv ordering v an af lossing v an f inanciële schulden

a. Periodieke terugv orderingen

b. Niet-periodieke terugv orderingen

-500.000,003. Ov erige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  58.477,33  1,00  1,00

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar  2.738.929,61  2.199.676,32  2.199.676,32

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  2.797.406,94  2.199.677,32  2.199.677,32

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden v oor de exploitatie

B. Bestemde gelden v oor inv esteringen

C. Bestemde gelden v oor andere v errichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)  2.797.406,94  2.199.677,32  2.199.677,32

Autofinancieringsmarge Initieel budgetEindbudgetJaarrekening

Autofinancieringsmarge (I-II)  710.217,63  1.002.501,00  1.002.501,00

I. Financieel draagvlak (A-B)  710.217,63  1.002.501,00  1.002.501,00

A. Exploitatieontv angsten  7.728.101,02  8.216.121,00 8.216.121,00

B. Exploitatie-uitgav en exclusief  de nettokosten v an schulden (1-2)  7.017.883,39  7.213.620,00 7.213.620,00

 7.017.883,391. Exploitatie-uitgav en  7.213.620,00 7.213.620,00

2. Nettokosten v an de schulden (a-b)

a. Kosten v an de schulden

b. Terugv ordering v an de kosten v an de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

A. Netto-af lossingen v an schulden (1-2)

1. Periodieke af lossingen v an schulden

2. Terugv ordering v an periodieke af lossingen v an schulden

B. Nettokosten v an schulden (1-2)

1. Kosten v an de schulden

2. Terugv ordering v an de kosten v an de schulden
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Schema J4:
De rekening van een afgesloten 

investeringsenveloppe

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:57:18

Volgnr: 2138398

DEEL 1:  UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern v erzelf standigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsv erbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Priv ate Samenwerkingsv erbanden

D. OCMW-v erenigingen

E. Andere f inanciële v aste activ a

II. Investeringen in materiële vaste activa  651.740,30  1.002.500,00  1.002.500,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijf smatige materiële v aste activ a  651.740,30  1.002.500,00  1.002.500,00

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en ov erige inf rastructuur

 651.740,303. Roerende goederen  1.002.500,00  1.002.500,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erf goed

B. Ov erige materiële v aste activ a

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op inv esteringen in materiële v aste activ a

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL  651.740,30  1.002.500,00 1.002.500,00

DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern v erzelf standigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsv erbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Priv ate Samenwerkingsv erbanden

D. OCMW-v erenigingen

E. Andere f inanciële v aste activ a

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijf smatige materiële v aste activ a

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en ov erige inf rastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erf goed

B. Ov erige materiële v aste activ a

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op inv esteringen in materiële v aste activ a

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL  0,00  0,00 0,00
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Schema J4:
De rekening van een afgesloten 

investeringsenveloppe

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:57:18

Volgnr: 2138398

DEEL 1:  UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern v erzelf standigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsv erbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Priv ate Samenwerkingsv erbanden

D. OCMW-v erenigingen

E. Andere f inanciële v aste activ a

II. Investeringen in materiële vaste activa  651.740,30  1.002.500,00  1.002.500,00

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijf smatige materiële v aste activ a  651.740,30  1.002.500,00  1.002.500,00

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en ov erige inf rastructuur

 651.740,303. Roerende goederen  1.002.500,00  1.002.500,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erf goed

B. Ov erige materiële v aste activ a

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op inv esteringen in materiële v aste activ a

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL  651.740,30  1.002.500,00 1.002.500,00

DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern v erzelf standigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenwerkingsv erbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Priv ate Samenwerkingsv erbanden

D. OCMW-v erenigingen

E. Andere f inanciële v aste activ a

II. Verkoop van materiële vaste activa

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijf smatige materiële v aste activ a

1. Terreinen en gebouwen

2. Wegen en ov erige inf rastructuur

3. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erf goed

B. Ov erige materiële v aste activ a

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op inv esteringen in materiële v aste activ a

III. Verkoop van immateriële vaste activa

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL  0,00  0,00 0,00
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Schema J6:
De balans

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:57:50

Volgnr: 2138398

ACTIVA Vorig boekjaarBoekjaar

I. Vlottende activa  5.145.420,75  4.405.486,30

 3.544.316,47A. Liquide middelen en geldbeleggingen  3.394.322,82

 1.006.721,65B. Vorderingen op korte termijn  921.697,96

 930.052,511. Vorderingen uit ruiltransacties  847.463,02

 76.669,142. Vorderingen uit niet-ruiltransacties  74.234,94

 87.082,73C. Voorraden en bestellingen in uitv oering  74.629,54

 7.299,90D. Ov erlopende rekeningen v an het actief  14.835,98

 500.000,00E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar v erv allen

II. Vaste activa  1.184.893,39  1.613.188,17

A. Vorderingen op lange termijn  500.000,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties  500.000,00

1. Vorderingen uit ruiltransacties

B. Financiële v aste activ a

1. Extern v erzelf standigde agentschappen

2. Intergemeentelijke samenwerkingsv erbanden en soortgelijke entiteiten

3. Publiek-Priv ate Samenwerkingsv erbanden

4. OCMW-v erenigingen

5. Andere f inanciële v aste activ a

 1.184.893,39C. Materiële v aste activ a  1.113.188,17

 1.184.893,391. Gemeenschapsgoederen  1.113.188,17

 32.392,53a. Terreinen en gebouwen  88.698,07

b. Wegen en ov erige inf rastructuur

 1.024.918,86c. Installaties, machines en uitrusting  945.797,38

 127.582,00d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel  78.692,72

e. Leasing en soortgelijke rechten

f . Erf goed

2. Bedrijf smatige materiële v aste activ a

a. Terreinen en gebouwen

b. Installaties, machines en uitrusting

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

d. Leasing en soortgelijke rechten

3. Ov erige materiële v aste activ a

a. Terreinen en gebouwen

b. Roerende goederen

D. Immateriële v aste activ a

TOTAAL ACTIVA  6.018.674,47 6.330.314,14

PASSIVA Vorig boekjaarBoekjaar

I. Schulden  3.782.483,88  3.423.450,99

 3.204.566,37A. Schulden op korte termijn  2.935.533,48

 1.765.758,131. Schulden uit ruiltransacties  1.577.257,17

a. Voorzieningen v oor risico's en kosten

b. Financiële schulden

 1.765.758,13c. Div erse schulden op korte termijn uit ruiltransacties  1.577.257,17

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

 1.438.808,243. Ov erlopende rekeningen v an het passief  1.358.276,31

4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar v erv allen

 577.917,51B. Schulden op lange termijn  487.917,51

 577.917,511. Schulden uit ruiltransacties  487.917,51

 577.917,51a. Voorzieningen v oor risico's en kosten  487.917,51

1. Pensioenen en soortgelijke v erplichtingen

 577.917,512. Ov erige risico's en kosten  487.917,51

b. Financiële schulden

c. Div erse schulden op lange termijn uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties

II. Nettoactief  2.552.240,98  2.595.223,48

TOTAAL PASSIVA  6.018.674,47 6.334.724,86
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Schema J7:
De staat van opbrengsten en kosten

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:58:11

Volgnr: 2138398

Vorig boekjaarBoekjaar

I. Kosten  7.888.409,52  7.603.770,05

 7.885.750,63A. Operationele kosten  7.594.205,23

 4.162.048,841. Goederen en diensten  4.229.618,79

 3.039.132,912. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen  2.723.298,46

 682.162,033. Af schrijv ingen, waardev erminderingen en v oorzieningen  635.019,82

4. Specif ieke kosten sociale dienst OCMW

5. Toegestane werkingssubsidies

 2.406,856. Andere operationele kosten  6.268,16

 2.658,89B. Financiële kosten  9.564,82

C. Uitzonderlijke kosten

1. Minwaarden bij de realisatie v an v aste activ a

2. Toegestane inv esteringssubsidies

II. Opbrengsten  7.883.998,80  8.002.028,48

 7.835.781,76A. Operationele opbrengsten  7.948.697,94

 3.561.851,121. Opbrengsten uit de werking  3.704.024,54

2. Fiscale opbrengsten en boetes

 4.077.404,523. Werkingssubsidies  4.014.986,69

 4.077.404,52a. Algemene werkingssubsidies  4.014.986,69

b. Specif ieke werkingssubsidies

4. Recuperatie specif ieke kosten sociale dienst OCMW

 196.526,125. Andere operationele opbrengsten  229.686,71

 48.217,04B. Financiële opbrengsten  53.330,54

C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of tekort van het boekjaar -4.410,72  398.258,43

-49.968,87A. Operationeel ov erschot of  tekort  354.492,71

 45.558,15B. Financieel ov erschot of  tekort  43.765,72

C. Uitzonderlijk ov erschot of  tekort

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

A. Rechthebbenden uit het ov erschot v an het boekjaar

B. Tussenkomst door derden in het tekort v an het boekjaar

C. Ov er te dragen ov erschot of  tekort v an het boekjaar -398.258,43
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Schema TJ2:
Evolutie van de 

exploitatierekening

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 13:59:31

Volgnr: 2138398

Jaarrekening
2017

Jaarrekening
2016

Jaarrekening
2015

I. Uitgaven  7.017.883,39  6.995.190,55  6.759.202,80

 7.015.224,50  6.985.625,73  6.756.665,42A. Operationele uitgaven

 3.980.618,57  4.249.125,28  4.060.077,311. Goederen en diensten

 3.032.199,08  2.730.232,29  2.656.732,722. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

3. Specif ieke kosten sociale dienst OCMW

4. Toegestane w erkingssubsidies

 2.406,85  6.268,16  39.855,395. Andere operationele uitgaven

 2.658,89  9.564,82  2.537,38B. Financiële uitgaven

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten  7.728.101,02  9.294.426,31  9.170.223,90

 7.722.866,48  9.284.078,19  9.152.538,19A. Operationele ontvangsten

 3.637.837,34  5.051.333,41  4.896.210,641. Ontvangsten uit de w erking

2. Fiscale ontvangsten en boetes

a. Aanvullende belastingen

- Opcentiemen op de onroerende voorheff ing

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

- Andere aanvullende belastingen

b. Andere belastingen

 3.889.181,44  4.014.986,69  4.018.512,813. Werkingssubsidies

 3.889.181,44  4.014.986,69  4.018.512,81a. Algemene w erkingssubsidies

- Gemeente- of provinciefonds

 3.780.179,00  3.929.503,19  3.931.673,66- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

 109.002,44  85.483,50  86.839,15- Overige algemene w erkingssubsidies

b. Specif ieke w erkingssubsidies

4. Recuperatie specif ieke kosten sociale dienst OCMW

 195.847,70  217.758,09  237.814,745. Andere operationele ontvangsten

 5.234,54  10.348,12  17.685,71B. Financiële ontvangsten

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo  710.217,63  2.299.235,76  2.411.021,10
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Schema TJ4:
Evolutie van de 

investeringsverrichtingen

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 14:00:28

Volgnr: 2138398

DEEL 1:  UITGAVEN
Jaarrekening

2017
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2015

I. Investeringen in financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere f inanciële vaste activa

 651.740,30  527.797,71  690.073,72II. Investeringen in materiële vaste activa

 651.740,30  527.797,71  690.073,72A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

 40.490,65  40.490,651. Terreinen en gebouw en

2. Wegen en overige infrastructuur

 651.740,30  487.307,06  649.583,073. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

III. Investeringen in immateriële vaste activa

IV. Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL  DEEL 1:  UITGAVEN  651.740,30  527.797,71  690.073,72

DEEL 2: ONTVANGSTEN
Jaarrekening

2017
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2015

I. Verkoop van financiële vaste activa

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C. Publiek-Private Samenw erkingsverbanden

D. OCMW-verenigingen

E. Andere f inanciële vaste activa

 69.461,21  36.701,25II. Verkoop van materiële vaste activa

 69.461,21  36.701,25A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

 40.490,651. Terreinen en gebouw en

2. Wegen en overige infrastructuur

 28.970,56  36.701,253. Roerende goederen

4. Leasing en soortgelijke rechten

5. Erfgoed

B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen

2. Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa

 35.620,00IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL  DEEL 2: ONTVANGSTEN  105.081,21  36.701,25
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Schema TJ6: 
Evolutie van de 

liquiditeitenrekening

APB. Prov. Recreatiedomein Zilvermeer

Zilvermeerlaan 2

2400 Mol

NIS-code: 10000

Pagina: 1 / 1

Datum: 08/03/2018 14:02:02

Volgnr: 2138398

Resultaat op kasbasis
Jaarrekening

2017
Jaarrekening

2016
Jaarrekening

2015

I. Exploitatie (B-A)  2.411.021,10 2.299.235,76 710.217,63

 7.017.883,39  6.995.190,55  6.759.202,80A. Uitgaven

 7.728.101,02  9.294.426,31  9.170.223,90B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

 3.780.179,00  3.929.503,19  3.931.673,661.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 3.947.922,02  5.364.923,12  5.238.550,242. Overige

II. Investeringen (B-A) -653.372,47-422.716,50-651.740,30

 651.740,30  527.797,71  690.073,72A. Uitgaven

 105.081,21  36.701,25B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

-500.000,00  500.000,00A. Uitgaven

1. Aflossing f inanciële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

-500.000,00  500.000,003. Overige transacties

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

-500.000,00  500.000,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Andere overige transacties

-500.000,00  500.000,00B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

-500.000,00  500.000,003. Overige transacties

a. Borgtochten ontvangen in contanten

-500.000,00  500.000,00b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

d. Andere overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  1.757.648,63 1.876.519,26 58.477,33

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar  1.811.056,95 2.199.676,32 2.738.929,61

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)  3.568.705,58 4.076.195,58 2.797.406,94

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)  3.568.705,58 4.076.195,58 2.797.406,94

Bestemde gelden
JaarrekeningJaarrekeningJaarrekening

Totaal bestemde gelden
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Deel 2
   Dagrecreatie
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Deel 2 : 
Dagrecreatie

2.1. Dagbezoekers
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2.2.1 De IJsvogel

Omzet per maand

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

totale omzet: € 156632,63

Verkoop per groep

8136,52

20,95

17719,67

8049,66

4309,9

16497,63

5568

473,2

204,65

0

19984,03

18509,85

3450,9

12202,49

11860,92

29534,46

109,8
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STRAND-SNACKS

STRAND-GERECHTEN

STRAND-SNOEP
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2.2.2 Strandwinkel

Omzet per maand

2780,57

27208,55

12416,87

19731,77

22091,58
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totale omzet: € 84880,93

Verkoop per groep

8707,15

26335,22

5171,43

2491,63

992,55

12981,95

4103,34

3151,83

17465,53

59,4
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0
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WINKEL CAMPING VAN DER MEUL

WINKEL SNOEP

STRAND-FRISDRANKEN

STRAND DIVERS
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2.3 Attracties dagrecreatie

2016 2017

Roeien & waterfietsen: 9.759 9.347

Minigolf: 10.036 9.433

Minicars: 6.892 6.476

Go-carts: 2.466 3.514

2.4 Watersportcentrum

Jaar Abonnementen dagduikers

2000 792 5.809

2001 972 0

2002 1.012 2.822

2003 1.060 3.459

2004 1.224 2.695

2005 1.082 3.577

2006 989 4.265

2007 954 4.654

2008 1.029 3.024

2009 951 3.067

2010 919 3.182

2011 925 3.371

2012 894 2.899

2013 887 2.536

2014 835 2.094

2015 797 2.820

2016 842 2.540

2017 811 1.677

JAARVERSLAG ZILVERMEER 2017 p. 60



334 352

432
400

453
409

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cijfers passanten per jaar

1 2 7

45 48

151

117

30

7 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Passanten & tankbeurten per maand

334 352

432
400

453
409

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cijfers passanten per jaar

1 2 7

45 48

151

117

30

7 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Passanten & tankbeurten per maand

2.5 Toervaarthaven Zilvermeer

Cijfers Passanten

2013 2014 2015 2016 2017

januari 0 0 0 0 1

februari 0 0 0 0 0

maart 0 1 0 7 2

april 12 7 13 7

mei 21 61 30 37 45

juni 43 70 48 54 48

juli 147 151 158 156 151

augustus 108 102 126 130 117

september 30 30 15 44 30

oktober 3 3 15 12 7

november 0 2 1 0 1

december 0 0 0 0 0

TOTAAL 352 432 400 453 409
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Deel 3
   Verblijfsrecreatie
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Deel 3 : 
Verblijfsrecreatie

3.1. Statische gegevens camping

Totaal aantal overnachtingen

maand 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

januari 5.665 6.128 5.794 7.274 7.229 6.740 7.181 6.065 7.088 6.215

februari 9.141 7.982 7.538 8.585 8.757 7.209 8.167 7.959 7.505 8.397

maart 15.763 13.955 16.047 17.987 21.517 16.682 21.723 16.879 19.762 18.456

april 15.515 34.306 33.852 40.263 33.643 27.835 36.716 32.583 25.212 35.859

mei 38.993 39.186 38.094 29.933 39.191 34.014 37.160 41.681 34.048 34.296

juni 27.877 29.071 31.393 39.904 33.314 33.834 35.691 32.593 28.352 36.663

juli 65.784 65.144 50.183 64.825 75.613 82.210 75.336 69.140 65.133 72.809

augustus 62.417 73.363 46.314 60.257 65.561 72.138 62.640 77.897 69.454 73.884

september 19.946 23.989 15.703 27.115 27.089 24.901 25.225 23.450 25.810 25.103

oktober 14.596 17.069 11.524 19.720 15.938 17.167 17.724 18.279 17.644 20.869

november 3.310 3.389 2.477 5.753 4.313 5.580 6.627 7.401 8.175 10.575

december 4.416 3.838 3.207 3.747 4.355 4.479 5.754 6.496 7.030 7.660

TOTAAL 283.423 317.420 262.126 325.363 336.520 332.789 339.944 340.423 315.213 350.786
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3.2. Overnachtingen per sector

Toeristische overnachtingen

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 714 1.080 571 705 1.073 1 325

februari 1.927 1.369 1.197 1.304 1.195 1 917

maart 3.117 4.567 3.543 4.609 5.702 3 676

april 6.043 4.895 8.066 7.323 4.067 7 654

mei 9.271 8.644 8.755 10.881 8.623 7 661

juni 4.659 6.524 8.461 6.588 5.382 8 518

juli 22.123 26.370 25.866 26.830 23.713 24 144

augustus 21.066 22.668 24.130 26.797 27.274 25 589

september 3.759 3.556 5.120 4.010 4.970 4 103

oktober 3.283 3.132 3.734 4.424 3.624 4 324

november 683 1.125 1.322 1.751 1.895 2 290

december 1.025 1.259 1.659 1.336 2.010 2 095

TOTAAL 77 670 85 189 92 424 96 558 89 528 93 296

Overnachtingen blokhutten

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 615 520 412 377 467 772

februari 1.553 863 669 549 672 1094

maart 2.136 1.971 2.278 2.465 2.519 1919

april 2.536 2.155 2.569 2.194 2.004 2324

mei 1.980 1.821 1.843 2.075 1.971 1497

juni 2.287 2.202 2.271 2.090 1.917 2219

juli 3.686 3.002 3.183 3.055 3.095 3567

augustus 3.437 3.484 3.352 3.284 3.900 3728

september 1.707 1.687 2.169 1.692 1.639 1740

oktober 2.070 1.945 1.805 2.314 1.798 1828

november 377 749 648 989 1.143 968

december 826 1.101 1.206 938 1.000 1439

TOTAAL 23210 21500 22405 22022 22125 23095

Overnachtingen vakantiewoningen

2014 2015 2016 2017
januari 24 48 72 108

februari 106 71 27 33

maart 118 134 120 45

april 197 339 147 191

mei 266 210 222 272

juni 240 181 204 192

juli 105 158 286 204

augustus 203 233 282 130

september 200 158 161 131

oktober 241 227 150 176

november 86 111 130 36

december 93 84 65 71

TOTAAL 1879 1954 1866 1589
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Overnachtingen kampeerhutten

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 16 4 4 20 8 2

februari 2 19 9 18 12 16

maart 72 46 47 116 203 25

april 186 133 95 170 147 211

mei 143 195 192 163 163 141

juni 149 154 163 197 162 187

juli 421 477 453 496 495 485

augustus 382 405 517 475 535 485

september 88 131 97 114 110 131

oktober 32 72 57 35 45 116

november 10 26 40 17 0 46

december 4 29 33 19 27 47

TOTAAL 1505 1691 1707 1840 1907 1.892

Overnachtingen bivak

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 60 16 54 198 220 190

februari 315 297 274 253 294 276

maart 300 626 441 484 582 725

april 364 576 956 982 713 899

mei 573 562 893 922 995 870

juni 402 496 1.017 890 952 785

juli 1.280 979 998 973 1.138 706

augustus 1.139 953 868 1.012 610 875

septem-

ber

277 471 831 791 540 741

oktober 626 629 713 1.107 725 707

november 248 126 209 172 248 456

december 180 88 90 186 325 138

TOTAAL 5764 5819 7344 7970 7342 7.368

Overnachtingen groepscamping

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 0 0 0 0 34 0

februari 0 0 0 0 0 0

maart 0 0 0 24 0 30

april 154 132 105 38 76 200

mei 341 587 294 768 363 381

juni 332 674 299 305 248 495

juli 900 760 1.128 1.324 1.324 1829

augustus 584 767 1.109 1.138 1.046 1203

september 0 119 185 136 312 391

oktober 0 0 0 82 0 32

november 0 0 0 0 0 0

december 0 0 0 0 0 0

TOTAAL 2311 3039 3120 3815 3403 4561
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Overnachtingen Toeristische plaatsen

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 12 228 19 14 63 106

februari 16 86 26 225 112 111

maart 102 701 277 416 1.139 120

april 1.698 832 2.647 2.316 476 2306

mei 5.157 4.177 4.199 5.591 3.955 3647

juni 815 2.109 3.336 1.920 1.272 3435

juli 12.538 17.067 15.939 16.697 13.260 13620

augustus 12.328 13.574 14.622 16.536 17.136 15102

september 962 726 1.155 696 1.548 570

oktober 242 206 522 263 523 813

november 0 112 203 218 130 439

december 2 8 188 49 362 129

TOTAAL 33872 39826 43133 44941 39976 40398

Overnachtingen Abonnementen

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

januari 13.002 11.702 3.218 3.562 4.534 5.637 4.507 5.075 4.625 5.885 6.515 5.660 6.610 5.360 6.015 4.890

februari 12.720 11.448 5.196 5.462 5.356 6.881 8.063 6.630 6.360 7.035 6.830 5.840 6.970 6.655 6.310 6.480

maart 16.351 15.533 8.976 14.898 9.180 12.910 12.975 13.055 13.620 14.855 18.400 12.115 18.180 12.270 14.060 14.780

april 20.862 19.819 19.005 19.061 24.610 27.032 13.375 29.825 29.785 33.525 27.600 22.940 28.650 25.260 21.145 28.205

mei 24.675 24.428 19.571 21.659 21.105 19.758 32.215 31.710 30.540 25.840 29.920 25.370 28.405 30.800 25.425 26.635

juni 25.033 24.783 14.669 29.741 25.750 17.470 23.555 24.810 26.635 30.780 28.655 27.310 27.230 26.005 22.970 28.145

juli 26.102 27.715 24.143 49.210 33.177 28.746 48.060 48.205 29.645 45.630 53.490 55.840 49.470 42.310 41.420 48.665

augustus 26.142 28.205 19.426 27.715 27.411 27.944 46.920 52.825 26.675 41.660 44.495 49.470 38.510 51.100 42.180 48.295

september 22.144 12.257 12.778 17.667 19.394 16.803 17.795 20.620 12.375 23.305 23.330 21.345 20.105 19.440 20.840 21.000

oktober 18.250 7.628 9.385 12.741 13.201 12.203 12.555 14.855 8.815 16.785 12.655 14.035 13.990 13.855 14.020 16.545

november 16.462 2.672 2.915 3.881 4.226 3.830 3.085 2.775 1.510 4.925 3.630 4.455 5.305 5.650 6.280 8.285

december 16.785 1.559 1.050 2.020 2.826 2.782 3.565 2.925 2.360 2.755 3.330 3.220 4.095 5.160 5.020 5.565

TOTAAL 238.528 187.749 140.332 207.617 190.770 181.996 226.670 253.310 192.945 252.980 258.850 247.600 247.520 243.865 225.685 257.490
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Overnachtingen Toegevoegde kampeerders

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 3 0 0 6 0 1

februari 0 0 0 2 6 4

maart 7 9 6 2 30 3

april 78 83 96 65 52 69

mei 71 130 98 108 97 109

juni 89 163 103 128 64 140

juli 885 798 823 740 581 641

augustus 686 735 482 538 590 524

september 84 112 94 56 94 15

oktober 18 17 3 16 17 5

november 0 3 0 4 5 0

december 0 0 8 2 1 3

TOTAAL 1921 2050 1713 1667 1537 1514

Overnachting Kampeerweide

2012 2013 2014 2015 2016 2017
januari 2 108 14 2 66 58

februari 11 13 0 10 0 0

maart 109 473 23 207 381 63

april 291 440 360 390 56 391

mei 431 572 352 350 386 364

juni 184 269 598 320 194 378

juli 1.114 1.481 1.439 1.377 1.507 1.272

augustus 1.071 1.107 1.190 1.532 1.301 1.492

september 273 135 93 150 226 67

oktober 97 35 87 42 18 55

november 4 6 2 24 40 35

december 0 0 23 0 14 94

TOTAAL 3.587 4.639 4.181 4.404 4.189 4.269

Overnachtingen Kampeerautoplaatsen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

januari 6 204 44 40 143 88

februari 30 91 113 176 72 383

maart 391 741 353 761 728 746

april 736 544 1.041 829 396 1.063

mei 575 600 618 694 471 380

juni 401 457 434 519 335 628

juli 1.299 1.806 1.798 1.912 1.937 1.729

augustus 1.439 1.643 1.787 1.947 1.770 1.963

september 368 175 296 175 289 269

oktober 198 228 306 338 348 592

november 44 103 134 216 199 310

december 13 33 18 58 216 174

TOTAAL 5.500 6.625 6.942 7.665 6.904 8.325
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3.3 Campingwinkel
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totale omzet: € 509102,24

3.4 Bibliotheek

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jeugdboeken 907 689 819 447 338 366

Jeugdstrips 4.927 3.849 4.255 2.549 2.497 2141

Volw.boeken 640 572 766 375 297 277

volw. Strips 237 199 274 217 172 176

6.711 5.309 6.114 3.588 3.304 2960
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Deel 4
   Sport, educatie en animatie
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Deel 4 : 
Sport, educatie en animatie

4.1 Algemeen

2013 2014 2015 2016 2017

januari 32.171 0 0 0 0

februari 0 0 0 0 0

maart 1.144 806 571 1.123 595

april 2.701 2.861 2.583 3.203 12702

mei 6.226 5.768 11.357 7.789 5203

juni 21.977 28.890 27.316 30.244 36454

juli 5.371 6.687 8.513 8.239 8365

augustus 4.311 11.247 4.286 7.951 7457

september 16.303 18.561 20.224 15.229 4205

oktober 9.969 5.671 5.483 8.750 4537

november 6.793 2.441 6.600 3.800 3800

december 7.000 13.150 15.000 20.500 16000

TOTAAL 113.966 96.082 101.933 106.828 99318
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januari 0 0 0 0 0 0 0 0

februari 0 0 0 0 0 0 0 0

maart 250 0 45 0 0 300 0 595

april 1406 0 200 1500 0 9500 96 12702

mei 2949 0 319 0 0 1800 135 5203

juni 2432 101 321 25500 0 8100 0 36454

juli 0 379 626 3705 3655 0 0 8365

augustus 0 0 1509 2573 2875 500 0 7457

september 3371 500 187 0 0 0 147 4205

oktober 1085 0 15 3337 0 0 100 4537

november 0 0 0 100 0 3700 0 3800

december 0 0 0 7500 0 8500 0 16000

11493 980 3222 44215 6530 32400 478

99318
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4.2 Ecocentrum

Vergaderen Toeristen Educatie Totaal

2015 2016 2017 2015 2.016 2.017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

januari 531 707 504 32 24 179 0 0 0 563 731 683

februari 437 1.362 422 6 24 867 36 0 37 479 1.386 1326

maart 807 1.158 858 0 214 675 157 188 294 964 1.560 1827

april 296 480 543 311 546 820 142 478 285 749 1.504 1648

mei 483 576 591 541 606 1087 423 583 452 1.447 1.765 2130

juni 390 646 678 364 656 930 144 191 412 898 1.493 2020

juli 85 338 401 505 2.476 3.257 296 122 213 886 2.936 4435

augustus 98 527 748 544 2.367 2.240 436 156 176 1.078 3.050 3409

september 571 541 713 990 791 741 193 508 293 1.754 1.840 1837

oktober 866 717 500 84 1.544 2.530 1.024 493 691 1.974 2.754 3721

november 206 260 430 34 394 1026 10 158 138 250 812 1594

december 0 1.098 597 0 550 352 0 52 0 0 1.700 949

totaal 4.770 8.410 6.985 15.948 10.192 14.704 2.861 2.929 2.991 11.042 21.531 25579
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Bijlage

Resultatenrekening analytisch Ijsvogel, 
Campingwinkel & Strandwinkel

MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %
Handelsgoederen

60400001 Drank -81.439,96 -76.220,35 6,85%

60400002 Voeding / Snoep -125.100,14 -122.788,01 1,88%

60400003 Diepvries / IJs -46.651,66 -55.845,08 -16,46%

60400007 Muurkoeling/ Zuivel -20.562,11 -13.374,90 53,74%

60400008 Groenten & Fruit -7.681,37 -7.791,39 -1,41%

60400009 Rookwaren/GSM -65.598,71 -75.414,47 -13,02%

60400010 Campingmateriaal -10.695,61 -12.092,49 -11,55%

60400011 Non-food -36.401,36 -34.940,23 4,18%

60400012 Textiel/Schoenen -15.874,06 -15.824,20 0,32%

60400013 Speelgoed -26.607,70 -16.427,99 61,97%

60400014 Kranten/Tijdschriften -2.962,27 -2.938,73 0,80%

60400015 Brood & Gebak -65.629,43 -67.672,56 -3,02%

60400018 Gas -6.697,00 -4.697,27 42,57%

subtotaal -511.901,38 -506.027,67 1,16%

Voorraadwijziging

60900001 VW Drank 820,32 -986,23 -183,18%

60900002 VW Voeding/snoep -1.321,33 3.033,94 -143,55%

60900003 VW Diepvries/ IJs 3.480,21 143,38 2327,26%

60900007 VW Muurkoeling/ Zuivel 4,88 -250,44 -101,95%

60900009 VW Rookwaren/GSM -3.629,43 -2.312,13 56,97%

60900010 VW Campingmateriaal 4.759,62 3.733,16 27,50%

60900011 VW Non-Food -3.141,89 5.954,62 -152,76%

60900012 VW Textiel/Schoenen 610,80 -1.592,90 -138,35%

60900013 VW Speelgoed 11.318,62 1.601,29 606,84%

60900014 VW Kranten -698,48 230,83 -402,59%

60900015 VW Brood/ Gebak -194,59 296,59 -165,61%

60900018 VW Gas 444,46 -781,27 -156,89%

subtotaal 12.453,19 9.070,84 37,29%

Diensten en diversen

61000000 Huur van gebouwen, terreinen en lokalen -4.896,44 -4.799,59 2,02%

61305010 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel -375,00 -186,50 101,07%

61305030 Drukwerk -62,61

61305040 Kosten van fotokopieën en kopieermachines -1.019,92 -1.307,60 -22,00%

61305050 Kosten van verzending en frankering -12.995,02 -12.859,48 1,05%

61310000 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax -719,05 -720,82 -0,25%

61310001 Abonnements- en gesprekskosten mobiel -670,12 -541,74 23,70%

61310002 Betaalterminals -14.019,42 -4.155,79 237,35%

61310003 Internet & TV -1.693,96 -1.417,54 19,50%

61315000 ICT-kosten -65.512,72 -6.561,32 898,47%

61315001 ICT andere contracten -1.729,46 -1.607,79 7,57%

61315004 ICT contr Security -786,82 -613,97 28,15%

61320010 Receptie- en representatiekosten -13.558,90 -17.972,43 -24,56%

61325020 Aankoop, huur en onderhoud van kledij -2.163,49 -8.476,08 -74,48%

61330030 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur -5.211,88 -4.706,07 10,75%

61330060 Onderhoudscontracten mbt gebouwen en infra -5.132,55 -3.442,58 49,09%
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MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %

61330070 Onderhoud eigen beheer gebouwen & infrastructuur -10.968,99

61330071 Schoonmaakproducten -674,96 -4.756,79 -85,81%

61330073 Interieur, Meubilair, Houtbewerking -9.396,34

61330074 Sanitair -85,25 -39,95 113,39%

61330075 Elektro -2.187,54 -1.989,46 9,96%

61340000 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen -2.486,19 -6.458,84 -61,51%

61340010 Kleine gereedschappen -3.210,38

61340100 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting -3.760,71 -720,83 421,72%

61340104 Huur Div Mach/Install/Uitr -1.452,00 -1.452,00 0,00%

61699003 Andere bel/ taksen: Billijke verg/auteursrechten -837,76 -819,51 2,23%

61710000 Uitzendkrachten -3.393,34 -276,30 1128,14%

subtotaal -165.790,44 -89.093,36 86,09%

Bezoldigingen

62610000 Pensioenen en renten voor het personeel -6.299,82 -5.405,20 16,55%

subtotaal -6.299,82 -5.405,20 16,55%

Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw

63000000 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -30.684,76 -27.842,04 10,21%

subtotaal -30.684,76 -27.842,04 10,21%

Financiële en uitzonderlijke kosten

65399000 Andere financiële kosten -687,93 -7.038,01 -90,23%

65399003 Betalingsverschillen -0,75 -131,68 -99,43%

66299000 Andere uitzonderlijke kosten -1.269,85 -553,40 129,46%

subtotaal -1.958,53 -7.723,09 -74,64%

Totaal Kosten -704.181,74 -627.020,52 12,31%

Verkoop Handelsgoederen

70210009 Rookwaren/GSM 76.528,55 82.275,92 -6,99%

70210010 Campingmateriaal 23.059,27 20.471,11 12,64%

70210011 Non-food 29.741,54 28.193,38 5,49%

70210012 Textiel/Schoenen 18.932,03 21.579,03 -12,27%

70210013 Speelgoed 35.305,94 25.093,50 40,70%

70210014 Kranten 679,51

70210018 Gas 5.990,09 5.766,06 3,89%

70210100 Verkoop van publicaties en administratieve stukken 3.637,46 3.302,03 10,16%

70220061 Pennenzakkenrock 93,75

70220070 Verhuur Lokalen 2.500,00 2.400,00 4,17%

70220100 Verhuring en uitlening van roerende goederen 1.909,09 4.837,60 -60,54%

70220200 Verstrekking van voeding en drank, catering en restaurant 11.501,00 10.501,00 9,52%

70220201 Drank 143.632,87 156.352,46 -8,14%

70220202 Voeding/ Snoep 96.400,20 76.373,03 26,22%

70220203 Diepvries/ IJs 72.402,14 80.171,65 -9,69%

70220204 Dagschotels/ Gerechten 34.637,85 62.164,85 -44,28%

70220207 Muurkoeling/ Zuivel 45.339,71 50.655,62 -10,49%

70220208 Groenten/ Fruit 5.891,60 5.815,40 1,31%

70220215 Brood/ Gebak 111.072,17 108.239,64 2,62%

70220221 Commissie Automaten 3.703,88 5.252,26 -29,48%

70800000 Toegestane handelskorting -6.713,04 -5.565,95 20,61%

subtotaal 715.472,35 744.651,85 -3,92%

Diverse, Financiële en Uitzonderlijke opbrengsten

75299000 Andere financiële opbrengsten 291,54 407,38 -28,44%

76199000 Andere uitzonderlijke opbrengsten 952,33 761,51 25,06%

subtotaal 1.243,87 1.168,89 6,41%

Totaal Opbrengsten 716.716,22 745.820,74 -3,90%

TOTAAL 12.534,48 118.800,22 -89,45%
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Resultatenrekening analytisch  
Dagrecreatie

MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil%
Diensten en Diversen

60800000 Ontvangen handelskortingen -47,17

61000000 Huur van gebouwen, terreinen en lokalen -56.497,29 -55.379,83 2,02%

61305050 Kosten van verzending en frankering -226,30 -396,52 -42,93%

61310000 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax -659,13 -660,70 -0,24%

61310001 Abonnements- en gesprekskosten mobiel -670,11 -541,77 23,69%

61310002 Betaalterminals -9.898,19 -3.479,02 184,51%

61310003 Internet & TV -2.710,41 -2.268,08 19,50%

61315000 ICT-kosten -2.063,75 -5.885,29 -64,93%

61315001 ICT andere contracten -2.767,16 -2.572,45 7,57%

61315002 ICT contr Reserveringssysteem -411,72 -405,62 1,50%

61315004 ICT contr Security -5.035,62 -3.929,36 28,15%

61320000 Kosten van promotie en voorlichting -1.600,80 -2.944,20 -45,63%

61320010 Receptie- en representatiekosten -384,60 -44,00 774,09%

61325000 Studiedagen, congressen en opleidingen personeel -73,80

61325020 Aankoop, huur en onderhoud van kledij -905,65 -4.514,53 -79,94%

61330030 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur -14.891,08 -15.412,54 -3,38%

61330060 Onderhoudscontracten mbt gebouwen en infra -28.246,77 -10.042,43 181,27%

61330063 Onderhoud Groen -5.584,12

61330070 Onderhoud eigen beheer gebouwen & infrastructuur -24.711,87 -7.539,50 227,77%

61330071 Schoonmaakproducten -5.123,93 -3.371,39 51,98%

61330073 Interieur, Meubilair, Houtbewerking -1.454,38 -2.532,59 -42,57%

61330074 Sanitair -950,64 -3.141,48 -69,74%

61330075 Elektro -2.757,96 -3.440,35 -19,83%

61335010 Kosten rollend materieel -1.339,00

61335011 Kosten m.b.t. fietsen/go-carts -27.980,28 -21.214,21 31,89%

61340000 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen -22.731,97 -8.683,55 161,78%

61340002 Verbruiksg: Personeel -10,06

61340010 Kleine gereedschappen -16,36 -1.979,37 -99,17%

61340100 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting -1.019,86 -22.623,02 -95,49%

61399000 Ledengelden en lidmaatschappen -1.052,26 -1.377,75 -23,62%

61415000 Verzekering rollend materieel 740,02

61699003 Andere bel/ taksen: Billijke verg/auteursrechten -311,88 -306,41 1,79%

61710000 Uitzendkrachten -1.401,34

subtotaal -222.186,40 -185.295,00 19,91%

Bezoldigingen

62610000 Pensioenen en renten voor het personeel -18.899,46 -16.215,61 16,55%

subtotaal -18.899,46 -16.215,61 16,55%

Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw

63000000 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -265.885,66 -274.959,60 -3,30%

63510000 Voorzien. herstellings- & onderhoudswerken -20.000,00 -20.000,00 0,00%

subtotaal -285.885,66 -294.959,60 -3,08%

Financiële en Uitzonderlijke kosten

65399000 Andere financiële kosten -655,68 -1.327,04 -50,59%

subtotaal -655,68 -1.327,04 -50,59%

Totaal kosten -527.627,20 -497.797,25 5,99%

Bedrijfsopbrengsten

70220001 Inkomgelden Dagrecreatie 348.056,44 457.870,00 -23,98%

70220010 Sportvelden 115,00 173,00 -33,53%
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MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil%

70220020 Watersport 45.720,12 42.236,35 8,25%

70220040 Minigolf 13.670,45 13.508,68 1,20%

70220050 Nutsvoorzieningen Dagrecreatie 1.292,00 1.783,61 -27,56%

70220070 Verhuur Lokalen 300,04 588,87 -49,05%

70220100 Verhuring en uitlening van roerende goederen 6.292,48 5.750,01 9,43%

70220160 Verhuur Sport & Animatiemateriaal 16.595,86 14.402,46 15,23%

subtotaal 432.042,39 536.312,98 -19,44%

Diverse, Financiële en Uitzonderlijke opbrengsten

74240000 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden 14.211,95 230,00 6079,11%

75299000 Andere financiële opbrengsten 769,10 1.070,71 -28,17%

75300000 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 7.124,00 7.124,00 0,00%

75399003 Betalingsverschillen 0,01 0,02 -50,00%

subtotaal 22.105,06 8.424,73 162,38%

Totaal Opbrengsten 454.147,45 544.737,71 -16,63%

TOTAAL -73.479,75 46.940,46 -256,54%

Resultatenrekening analytisch  
Verblijfsrecreatie

MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %
Handelsgoederen

60400011 Non-food -335,80

subtotaal 0,00 -335,80

Diensten en Diversen

61000000 Huur van gebouwen, terreinen en lokalen -94.162,16 -92.299,72 2,02%

61305010 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel -215,46

61305030 Drukwerk -2.552,78

61305040 Kosten van fotokopieën en kopieermachines -1.529,96 -1.961,33 -21,99%

61305050 Kosten van verzending en frankering -4.300,47 -3.779,64 13,78%

61305060 Boeken, tijdschriften en andere documentatie -3.808,30 -6.844,18 -44,36%

61310000 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax -1.018,64 -1.021,10 -0,24%

61310001 Abonnements- en gesprekskosten mobiel -670,11 -541,77 23,69%

61310002 Betaalterminals -3.582,82 -2.619,05 36,80%

61310003 Internet & TV -24.334,23 -26.624,98 -8,60%

61315000 ICT-kosten -21.706,40 -121.836,38 -82,18%

61315001 ICT andere contracten -29.838,19 -28.724,53 3,88%

61315002 ICT contr Reserveringssysteem -7.823,52 -7.706,10 1,52%

61315004 ICT contr Security -2.360,45 -1.841,88 28,15%

61320000 Kosten van promotie en voorlichting -3.547,82 -5.080,94 -30,17%

61320010 Receptie- en representatiekosten -27,70

61325000 Studiedagen, congressen en opleidingen personeel -1.124,48 -267,82 319,86%

61325020 Aankoop, huur en onderhoud van kledij -390,41 -1.576,94 -75,24%

61330000 Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infra -149.125,28 -164.655,80 -9,43%

61330030 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur -44.673,25 -48.335,34 -7,58%

61330060 Onderhoudscontracten mbt gebouwen en infra -1.454,42

61330063 Onderhoud Groen -38.907,03 -34.342,52 13,29%

61330070 Onderhoud eigen beheer gebouwen & infrastructuur -2.785,16 -1.497,99 85,93%

61330071 Schoonmaakproducten -7.291,83 -2.642,15 175,98%
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MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %

61330072 Bloemen/ Planten/ Tuin -152,79

61330073 Interieur, Meubilair, Houtbewerking -10.874,34 -8.492,13 28,05%

61330074 Sanitair -5.987,05 -10.502,88 -43,00%

61330075 Elektro -8.024,33 -36.156,73 -77,81%

61340000 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen -12.607,63 -17.879,87 -29,49%

61340002 Verbruiksg: Personeel -16,18 -280,64 -94,23%

61340010 Kleine gereedschappen -11.548,00 -6.258,74 84,51%

61340100 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting -1.165,46 -6.994,31 -83,34%

61340990 Prestaties van derden -2.415,52

61340991 Prestaties 3den: poetsen -50.262,59 -56.481,92 -11,01%

61340992 Prestaties 3den: wasserij -17.349,57 -10.127,18 71,32%

61340993 Prestaties 3den: afval -39.107,37 -31.977,96 22,29%

61399000 Ledengelden en lidmaatschappen -309,85 -176,09 75,96%

61699001 Andere bel/ taksen: Gemeentetaks -181.550,00 -180.750,00 0,44%

61699003 Andere bel/ taksen: Billijke verg/auteursrechten -284,93 -277,51 2,67%

61710000 Uitzendkrachten -2.450,98

subtotaal -784.761,95 -927.131,63 -15,36%

Bezoldigingen

62610000 Pensioenen en renten voor het personeel -25.492,29 -21.872,21 16,55%

subtotaal -25.492,29 -21.872,21 16,55%

Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw

63000000 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -43.149,81 -48.514,07 -11,06%

63100000 Waardeverminderingen op vorderingen -4.369,25 -166,00 2532,08%

subtotaal -47.519,06 -48.680,07 -2,38%

Financiële en Uizonderlijke kosten

65399000 Andere financiële kosten -604,50 -492,96 22,63%

65399003 Betalingsverschillen -0,01 -0,01 0,00%

subtotaal -604,51 -492,97 22,63%

Totaal kosten -858.377,81 -998.512,68 -14,03%

Bedrijfsopbrengsten

70210000 Verkoop van goederen of eigen productie 3.334,98 1.365,98 144,15%

70210010 Campingmateriaal 13.376,87 12.734,42 5,04%

70220100 Verhuring en uitlening van roerende goederen 296,35 333,69 -11,19%

70220500 Camping Verhuur 1.213.989,93 1.310.058,26 -7,33%

70220501 Camping Gemeentetaks 153.255,33 162.617,34 -5,76%

70220502 Camping Elektriciteit 88.569,16 85.521,26 3,56%

70220503 Camping Inventaris 46.075,84 44.069,57 4,55%

70220508 Camping Water 3.384,82 3.558,38 -4,88%

70220510 Blokhutten Verhuur 303.288,50 290.521,20 4,39%

70220513 Blokhutten Inventaris 258,52 275,00 -5,99%

70220514 Blokhutten Opruimen 660,00 400,00 65,00%

70220520 Bivak Verhuur 39.307,50 39.662,50 -0,90%

70220523 Bivak Inventaris 498,00

70220524 Bivak Opruimen 3.160,00 2.700,00 17,04%

70220530 Kampeerhut Verhuur 22.126,00 22.289,00 -0,73%

70220532 Kampeerhut Elektriciteit 570,46 568,46 0,35%

70220537 Kampeerhut Ontbijt, pottenset, bagage 1.370,68 364,00 276,56%

70220540 Groepscamping Verhuur 102.567,43 83.206,81 23,27%

70220550 Nutsvoorz Verblijf -219,50

70220552 Nutsvoorz Verblijf: Droogkasten 7.914,08 9.111,57 -13,14%

70220554 Nutsvoorz Verblijf: Wasautomaten 21.067,75 19.565,81 7,68%

subtotaal 2.025.072,20 2.088.703,75 -3,05%

Diverse, Financiële en Uitzonderlijke opbrengsten

JAARVERSLAG ZILVERMEER 2017 p. 76



MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %

74240000 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden 300,00

75299000 Andere financiële opbrengsten 507,68 324,42 56,49%

75399003 Betalingsverschillen 16,00

76200000 Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen 318,45

subtotaal 1.142,13 324,42 252,05%

Totaal opbrengsten 2.026.214,33 2.089.028,17 -3,01%

TOTAAL 1.167.836,52 1.090.515,49 7,09%

Resultatenrekening analytisch  
Sport & Events (incl.PZR)

MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %
Handelsgoederen

60400004 Dagschotels / Gerechten -5.806,61 -3.600,00 61,29%

60400012 Textiel/Schoenen -6.211,20 -9.006,95 -31,04%

subtotaal -12.017,81 -12.606,95 -4,67%

Diensten en diversen

61000000 Huur van gebouwen, terreinen en lokalen -23.352,21 -22.890,32 2,02%

61110000 Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen -80,50

61220990 Andere erelonen -41.589,11 -42.888,21 -3,03%

61305010 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel -199,87

61305030 Drukwerk -6.104,53 -998,37 511,45%

61305040 Kosten van fotokopieën en kopieermachines -509,96 -653,80 -22,00%

61305050 Kosten van verzending en frankering -10.284,07 -4.695,97 119,00%

61305060 Boeken, tijdschriften en andere documentatie -332,80

61310000 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax -1.198,40 -1.201,28 -0,24%

61310001 Abonnements- en gesprekskosten mobiel -1.675,23 -1.354,43 23,69%

61310003 Internet & TV -1.693,96 -1.417,54 19,50%

61315000 ICT-kosten -9.723,93 -7.605,31 27,86%

61315001 ICT andere contracten -1.729,46 -1.607,79 7,57%

61315004 ICT contr Security -78,68 -61,40 28,14%

61320000 Kosten van promotie en voorlichting -4.509,49 -6.544,30 -31,09%

61320010 Receptie- en representatiekosten -14.117,23 -4.586,65 207,79%

61325020 Aankoop, huur en onderhoud van kledij -9.103,74 -10.373,27 -12,24%

61330010 Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur -4.154,54 -4.966,65 -16,35%

61330030 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur -744,56 -672,29 10,75%

61330060 Onderhoudscontracten mbt gebouwen en infra -347,80 -1.694,00 -79,47%

61330070 Onderhoud eigen beheer gebouwen & infrastructuur -776,36

61330072 Bloemen/ Planten/ Tuin 24,50

61330073 Interieur, Meubilair, Houtbewerking -3.147,11 -1.634,52 92,54%

61330075 Elektro -133,10 -1.616,65 -91,77%

61330080 Bewaking van gebouwen en infrastructuur -878,46

61335010 Kosten rollend materieel -3.403,31

61335020 Huur rollend materieel -2.999,84 -3.043,00 -1,42%

61340000 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen -19.296,80 -17.876,56 7,94%

61340002 Verbruiksg: Personeel -277,72

61340010 Kleine gereedschappen -615,11 -349,88 75,81%

61340100 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting -1.503,51 -1.503,73 -0,01%

61340101 Huur licht/geluid -26.570,37 -6.475,25 310,34%

61340102 Huur tenten/podia -33.742,06 -31.188,06 8,19%
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61340103 Huur randanimatie -64.810,02 -52.766,93 22,82%

61340104 Huur Div Mach/Install/Uitr -8.263,03 -9.571,10 -13,67%

61340990 Prestaties van derden -18.224,88 -25.720,70 -29,14%

61399000 Ledengelden en lidmaatschappen -12,00

61499000 Andere verzekeringen 388,00

61699000 Andere belastingen, taksen en retributies -13.478,25 -11.343,18 18,82%

61699003 Andere bel/ taksen: Billijke verg/auteursrechten -81,92

61710000 Uitzendkrachten -29.823,44 -33.693,18 -11,49%

subtotaal -358.318,68 -311.830,50 14,91%

Bezoldigingen

62610000 Pensioenen en renten voor het personeel -13.918,21 -11.941,73 16,55%

subtotaal -13.918,21 -11.941,73 16,55%

Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw

63000000 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -79.604,52 -23.629,94 236,88%

subtotaal -79.604,52 -23.629,94 236,88%

Financiële en Uitzonderlijke kosten

65399003 Betalingsverschillen -56,00

subtotaal -56,00 0,00

Totaal kosten -463.915,22 -360.009,12 28,86%

Verkoop Handelsgoederen

70210010 Campingmateriaal 30,00

70210011 Non-food 892,50

70210012 Textiel/Schoenen 11.829,94 10.258,94 15,31%

subtotaal 12.752,44 10.258,94 24,31%

Bedrijfsopbrengsten

70220000 Inkomgelden en gelden mbt gebruik van accommodatie 32.777,19 16.514,00 98,48%

70220001 Inkomgelden Dagrecreatie 117,00 14.866,00 -99,21%

70220061 Pennenzakkenrock 163.988,42 127.379,64 28,74%

70220062 Sportdag BSD 35.719,00 139.798,50 -74,45%

70220063 Sportdag SSD 74.186,00 798,00 9196,49%

70220065 Sportdag NSA 32.460,00 1.348,00 2308,01%

70220068 Zilverklassen 13.089,49 8.382,00 56,16%

70220070 Verhuur Lokalen 400,00 200,00

70220100 Verhuring en uitlening van roerende goederen 604,86

70220160 Verhuur Sport & Animatiemateriaal 75,00 418,53 -82,08%

70220201 Drank 300,00

70220204 Dagschotels/ Gerechten 12.765,11 3.934,75 224,42%

70220500 Camping Verhuur 1.190,56 2.977,37 -60,01%

70220520 Bivak Verhuur 2.930,00

subtotaal 367.672,63 319.546,79 15,06%

Diverse, Financiële en Uitzonderlijke opbrengsten

74099000 Subsidies, andere dan Vlaamse overheid of Europese 1.000,00

74220990 Andere terugbetalingen en bijdragen 1.669,44 1.669,44 0,00%

74240000 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden 702,05 249,00 181,95%

74299000 Diverse overige werkingsopbrengsten 7.166,50 7.329,62 -2,23%

76199000 Andere uitzonderlijke opbrengsten 22,74 196,63 -88,44%

subtotaal 9.560,73 10.444,69 -8,46%

Totaal opbrengsten 389.985,80 340.250,42 14,62%

TOTAAL -73.929,42 -19.758,70 274,16%
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Resultatenrekening analytisch  
Overhead

MAR Kostensoort Saldo 2017 Saldo 2016 verschil %
Diensten en diversen

61000000 Huur van gebouwen, terreinen en lokalen -9.588,22 -9.229,96 3,88%

61110000 Terugbetaling aan provinciepersoneel en mandatarissen -266,92 -226,40 17,90%

61220990 Andere erelonen -47.610,58 -3.615,79 1216,74%

61305010 Kantoorbenodigdheden en kantoormaterieel -5.020,27 -6.632,85 -24,31%

61305030 Drukwerk -12.950,49 -9.272,22 39,67%

61305040 Kosten van fotokopieën en kopieermachines -2.606,69 -3.482,66 -25,15%

61305050 Kosten van verzending en frankering -4.358,17 -2.834,16 53,77%

61305060 Boeken, tijdschriften en andere documentatie -1.195,25 -1.433,67 -16,63%

61310000 Abonnements- en gesprekskosten telefoon en fax -2.396,86 -2.402,54 -0,24%

61310001 Abonnements- en gesprekskosten mobiel -3.015,33 -2.437,96 23,68%

61310003 Internet & TV -5.258,82 -9.054,21 -41,92%

61315000 ICT-kosten -100.621,36 -56.823,04 77,08%

61315001 ICT andere contracten -7.955,51 -7.395,49 7,57%

61315004 ICT contr Security -7.474,71 -5.832,63 28,15%

61320000 Kosten van promotie en voorlichting -23.242,84 -2.065,98 1025,03%

61320010 Receptie- en representatiekosten -6.658,69 -18.216,21 -63,45%

61325000 Studiedagen, congressen en opleidingen personeel -1.870,11 -2.743,79 -31,84%

61325010 Kosten van dienstreizen van personeel -2.508,68 -1.997,65 25,58%

61325020 Aankoop, huur en onderhoud van kledij -14.196,11 -19.850,56 -28,49%

61330000 Levering van elektriciteit voor de gebouwen en infra -86.841,93 -107.692,61 -19,36%

61330010 Levering van gas voor de gebouwen en infrastructuur -64.349,84 -60.899,16 5,67%

61330030 Levering van water voor de gebouwen en infrastructuur -8.934,66 -11.214,13 -20,33%

61330060 Onderhoudscontracten mbt gebouwen en infra -23.922,07 -19.280,95 24,07%

61330063 Onderhoud Groen -6.221,60 -11.166,04 -44,28%

61330070 Onderhoud eigen beheer gebouwen & infrastructuur -9.361,43 -23.994,23 -60,98%

61330071 Schoonmaakproducten -852,23 -3.965,02 -78,51%

61330072 Bloemen/ Planten/ Tuin -9.726,71 -8.282,99 17,43%

61330073 Interieur, Meubilair, Houtbewerking -10.026,52 -7.006,17 43,11%

61330074 Sanitair -7.050,33 -20.190,47 -65,08%

61330075 Elektro -15.914,35 -10.809,95 47,22%

61330080 Bewaking van gebouwen en infrastructuur -2.235,54 -2.304,82 -3,01%

61335000 Brandstof: Diesel -19.357,28 -13.833,77 39,93%

61335001 Brandstof: Benzine -508,84 -1.692,40 -69,93%

61335002 Brandstof: Rood -1.998,33

61335010 Kosten rollend materieel -45.520,56 -41.699,90 9,16%

61335020 Huur rollend materieel -4.567,02 -3.203,63 42,56%

61340000 Aankoop van goederen, materialen en gereedschappen -44.313,32 -33.602,06 31,88%

61340002 Verbruiksg: Personeel -8.706,46 -17.894,02 -51,34%

61340010 Kleine gereedschappen -4.336,40 -7.519,98 -42,33%

61340100 Huur, onderhoud en herstelling van machines, uitrusting -23.279,59 -8.406,36 176,93%

61340101 Huur licht/geluid -386,72 -1.290,35 -70,03%

61340990 Prestaties van derden -1.379,40 -3.017,37 -54,28%

61340991 Prestaties 3den: poetsen -18.641,39

61340993 Prestaties 3den: afval -6.077,13 -4.190,36 45,03%

61399000 Ledengelden en lidmaatschappen -923,21 -634,52 45,50%

61405000 Verzekering onroerende goederen -1.518,83 -1.516,76 0,14%

61415000 Verzekering rollend materieel -7.920,52 -9.163,55 -13,56%

61430000 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid -4.446,23 -7.695,59 -42,22%

61499000 Andere verzekeringen -1.177,16 -1.641,24 -28,28%
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61620000 Roerende voorheffing -34.327,62 -75.306,65 -54,42%

61630000 Belastingen, taksen en retributies mbt voertuigen -365,66 -2.902,17 -87,40%

61699000 Andere belastingen, taksen en retributies -5.065,63 -6.830,97 -25,84%

61699002 Andere bel/ taksen: Milieubelasting -1.137,32

61700000 Terugvordering kosten statutairen -1.392.416,43 -1.490.564,70 -6,58%

61710000 Uitzendkrachten -7.561,22 -768,34 884,10%

61710000 subtotaal -2.119.525,37 -2.206.368,72 -3,94%

Bezoldigingen

62010000 Bezoldigingen van het personeel -2.018.155,33 -1.800.575,54 12,08%

62110000 Vakantiegeld en eindejaarstoelagen van het personeel -248.359,68 -230.408,85 7,79%

62310000 Patronale bijdragen op bezoldigingen aan het personeel -580.775,37 -523.225,13 11,00%

62510000 Vergoeding voor verplaatsingskosten van en naar het werk -10.367,41 -10.579,69 -2,01%

62510050 Maaltijdcheques en soortgelijke betaalbonnen personeel -77.414,26 -77.514,74 -0,13%

62550000 Premies en uitkeringen via de sociale dienst -529,00 -963,00 -45,07%

62610000 Pensioenen en renten voor het personeel -8.643,94 -7.416,44 16,55%

62710000 Premies voor verzekering tegen werkongevallen -8.342,33 -6.933,83 20,31%

62720000 Hospitalisatieverzekering -10.006,70 -4.100,93 144,01%

62800000 Diverse personeelskosten -11.929,11 -6.145,56 94,11%

subtotaal -2.974.523,13 -2.667.863,71 11,49%

Afschrijvingen/Voorzieningen/Minderw

63000000 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -160.710,33 -169.662,32 -5,28%

63100000 Waardeverminderingen op vorderingen -7.757,70

63510000 Voorzien. herstellings- & onderhoudswerken -70.000,00 -70.000,00 0,00%

subtotaal -238.468,03 -239.662,32 -0,50%

Diverse, Financiële en Uitzonderlijke kosten

64000000 Bedrijfsbelasting -1.137,00 0,00

65310000 Bankkosten -91,20 -114,30 -20,21%

65399000 Andere financiële kosten -299,51 -130,31 129,84%

65399003 Betalingsverschillen -263,31 -330,51 -20,33%

66210000 Uitz. afschrijvingen en waardeverminderingen MVA -245,85

66299000 Andere uitzonderlijke kosten -5.714,76

69100000 Over te dragen overschotten uit de resultatenrekening -398.258,43

subtotaal -1.791,02 -6.535,73 -72,60%

Totaal kosten -5.334.307,55 -5.120.430,48 4,18%

Verkoop Handelsgoederen

70210000 Verkoop van goederen of eigen productie 3.500,73 2.998,59 16,75%

70210001 Verkoop Hout 1.049,00 950,50 10,36%

70220000 Inkomgelden en gelden mbt gebruik van accommodatie 601,14

70220050 Nutsvoorzieningen Dagrecreatie 243,31

70220100 Verhuring en uitlening van roerende goederen 3.687,58

70220201 Drank 358,49

subtotaal 8.839,11 4.550,23 94,26%

Dotaties & Subsidies

74000001 Werkingsdotatie provincie 188.223,08 184.500,19 2,02%

74000002 Weddedotatie provincie 3.780.179,00 3.745.003,00 0,94%

74010990 Andere subsidies van de Vlaamse overheid 49.382,78 45.842,74 7,72%

74099000 Subsidies, andere dan Vlaamse overheid of Europese 59.619,66 38.640,76 54,29%

subtotaal 4.077.404,52 4.013.986,69 1,58%

Andere Bedrijfsopbrengsten

74220110 Bijdragen vanwege het personeel en de mandatarissen 12.604,76 21.699,30 -41,91%

74220990 Andere terugbetalingen en bijdragen 1.903,60 2.563,43 -25,74%

74240000 Diverse boetes, schadevergoedingen door derden 3.000,00 105,00 2757,14%

74250000 Opbrengsten van concessies, onroerende verhuring 96.602,46 96.532,65 0,07%
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74250002 Concessies Elektriciteit 32.726,15 35.636,59 -8,17%

74250005 Concessies Gas 13.088,87 12.266,40 6,71%

74250008 Concessies Water 11.157,32 11.850,43 -5,85%

subtotaal 171.083,16 180.653,80 -5,30%

Financiële en Uitzonderlijke opbrengsten

75110000 Intresten van financiële rekeningen 741,96

75299000 Andere financiële opbrengsten 132,61 6.250,00 -97,88%

75300000 Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 35.858,50 35.858,42

75399003 Betalingsverschillen 17,60 1,13 1457,52%

76000000 Meerwaarden bij realisatie van vaste activa 3.500,00 1.552,50 125,44%

76199000 Andere uitzonderlijke opbrengsten 99,50 38.596,71 -99,74%

subtotaal 39.608,21 83.000,72 -52,28%

Totaal opbrengsten 4.296.935,00 4.282.191,44 0,34%

TOTAAL -1.037.372,55 -838.239,04 23,76%
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Hanglamp in koper, 
verkrijgbaar in 

verschillende maten, 
incl lamp, prijs vanaf 

€49,95

Hanglamp 
in draad 
rosé goud, 
dia17x27cm 
€44,95

LAAT
DE
LENTE
BINNEN BINNEN
Bekijk onze

nieuwe folder met 
TAL VAN 
ACTIES 
alvast online

NIEUWE
KLEUREN

in de HAY collectie

Meer info op:
WWW.RODENDIJK18.BE
Rodendijk 18 - 2980 Zoersel - T 03 312 99 12 - info@rodendijk18.be
Open maandag tot vrijdag van 9u30 tot 18u - Zaterdag en zondag van 
10u tot 18u - Feestdagen van 13u tot 18u  - Gesloten op dinsdag, 
Paaszondag, O.L.V. Hemelvaart, kerst- en nieuwjaarsdag

STOEL
€235 HALMEUBEL

€729

HOEKSALON
€2.980

b Café Den Leeuw, op de hoek
van de markt en de Geelsebaan in
Kasterlee, heropent op maandag
1 mei de deuren. Nicole Smulders
(50) en Des Baelus (57) hebben
jaren ervaring in de horeca en
zochten een perfecte locatie voor
een sfeervol café. “Den Leeuw be-
antwoordt volledig aan onze
wensen en we kenden eigenaar
Michel Keersmaekers en zijn va-
der Jef al langer”, vertellen de
nieuwe uitbaters.

“We tappen de huisbieren van
brouwerij Corsendonk”, zeggen
Des en Nicole. “De klanten krijgen
Excelsior, bruine en blonde Cor-

sendonk en andere bieren van
’t vat aangeboden, én speciale
bieren als ’t Leeuwke.”

Het koppel serveert dagelijks
ontbijt en lichte maaltijden. In de
winter staan er seizoensgebon-
den suggesties op de kaart.

Spek en eieren
De nieuwe uitbaters bieden de

bezoekers ook typische Kempense
streekgerechten als spek en eie-
ren en rijstpap met bruine suiker
aan. “Het wordt gewoon een heel
gezellig eetcafé”, zegt Nicole 
overtuigd. Den Leeuw presen-
teert verder twee vergaderzalen
en wil samenwerken met de
dienst toerisme om fietsers en
wandelaars te verwennen. Boven-
dien wordt het buitenterras na de
heraanleg van de Grote Markt ge-
voelig uitgebreid. (pkk)

i Den Leeuw, Grote Markt in 
Kasterlee. Donderdag is sluitingsdag.

Den Leeuw heropent 
met andere uitbaters

Nicole Smulders en 
Des Baelus uit Turnhout zijn 
de nieuwe uitbaters van café 
Den Leeuw op de markt in 
Kasterlee. Op maandag 1 mei 
heropenen ze de zaak.

Kasterlee 

Jef Keersmaekers, nieuwe uitbaters Nicole Smulders en Des Baelus 
en Michel Keersmaekers voor Den Leeuw. FOTO PAUL KEYENBERG

Mol 

b “Dit is wel goed nieuws”, rea-
geert supporter Frans De Mol. “We
hadden wel een vermoeden dat er
nog iets gepland stond naast de
Scheldeprijs. Nu hebben we nog 
iets om naar uit te kijken. Met sup-
portersclub De Mollekens hebben
we nog een bus ingelegd naar de 
Ronde van Vlaanderen en Parijs-
Roubaix en de Scheldeprijs kun-
nen we uiteraard van thuis volgen.
Ik wil zeker gaan kijken in het Zil-
vermeer, wellicht met de fiets 
dan.”

Toms vroegere buurjongen Jan
Van Hecke kan er jammer genoeg 
niet bij zijn in het Zilvermeer. “Dju
toch, dan ben ik net in het buiten-
land”, sakkert hij. “En met de
Scheldeprijs ben ik ook al skiën.

Die koers volg ik in elk geval op te-
levisie vanuit een berghut met vijf-
tien andere Belgen. Spijtig dat ik
dan niet in het land ben, maar als
de drukte wat is bekoeld, ga ik wel
een pint drinken met Tom.” 

Wilde zelf iets extra doen
Mols burgemeester Paul Rotthier

(CD&V) vindt het wel een grote
eer dat er dit jaar twee evenemen-
ten rond Tom Boonen plaatsvin-
den in zijn gemeente: het vertrek
van de Sluitingsprijs en Tom Says 
Thanks “Tom wilde nog iets doen
in Mol, maar we konden onmoge-
lijk een criterium organiseren in
het centrum. Gelukkig is het Zil-
vermeer de perfecte locatie”, ver-
telt hij. “Er is al veel voorbereiding
aan voorafgegaan. Om de ver-
keersdruk te verlichten, leiden we
het grootste deel van de auto’s om
naar het Kristalpark in Lommel,
van waar pendelbussen naar het
Zilvermeer rijden.”

Het afscheidsevenement Tom
Says Thanks wordt georganiseerd 

door vzw Zuidkempense Pijl en
vzw Pro-Cycling. Het wordt een
groot wielerfeest in het Zilver-
meerdomein voor zo’n 20.000 be-
zoekers  met drie criteriumritten. 

Sagan komt
“Eerst rijdt Tom een wedstrijd

met een veertigtal ex-ploegmaats 
uit zijn hele carrière”, weet Koen
Monu van Pro-Cycling. “Nadien is
er een wedstrijd voor G-sporters. 
En in de late namiddag rijdt Tom
Boonen zijn laatste wedstrijd met
huidige wielervedetten. Onder 
meer Peter Sagan heeft al toege-
zegd. Om hem zeker te aan de
start te hebben, vindt het evene-
ment ook zaterdag plaats.”

Tickets kosten 15 euro voor vol-
wassenen en 7,5 euro voor kinde-
ren. De opbrengst van het evene-
ment gaat naar het G-Sportfonds
en vzw Brijs. Wanneer de ticket-
verkoop start, is nog niet bekend. 

i www.tomsaysthanks.com

Tom Boonen neemt
zaterdag 29 april in het
Zilvermeer in Mol 
afscheid van zijn actieve

wielercarrière. Dan vindt er 
een wielerfeest plaats voor 
20.000 supporters. 

Afscheidscriterium ‘Tom Says Thanks’ voor 20.000 bezoekers op 29 april in het Zilvermeer

TOMMY MAES

Boonen bedankt fans en omgekeerd

Het Zilvermeer is vertrouwd terrein voor Tom Boonen. Op 29 april 
rijdt hij er zijn laatste wedstrijd. FOTO TOMMY MAES
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Alleen dames welkom op
eerste Power Vrouwen Bal

Overal gaat het carnavalsweek-
end van start en in Baarle waren
het de vrouwen die donderdag al
het feestje aftrapten. De ‘Vrou-
wen van nu’ organiseerden in
Den Engel het eerste Power Vrou-
wen Bal, een carnavalsfeest voor
uitsluitend dames. «We hopen zo
ook jonge vrouwen aan te trek-
ken in onze vereniging.»

Het waren prinses Jeanny I en
burgemeester Marjon de Hoon
die het bal officieel openden.
Twee vrouwen aan de start van
een vrouwenfeest.
De Nederlandse tegenhanger van
KVLV, Vrouwen van Nu, organi-
seerde vijf jaar lang het Henne-
kesbal in Ulicoten, tot ze er vorigDe dames hebben werk gemaakt van hun outfit. Foto Ton Wiggenraad

jaar mee ophielden. Dit jaar pikte
de vrouwenvereniging het intia-
tief terug op, want ook de dames
uit de enclavegemeente vieren al
eens graag carnaval.
«Er zijn heel wat vrouwen van wie
de man bijvoorbeeld niet van car-
naval houdt, die gaan niet graag
alleen naar het feest. Dit is een
fantastische oplossing voor hen»,
lacht Carla Coenders van Vrou-
wen van Nu. «Vanavond (gister-
avond, red.) komt iedereen in een
carnavalspak en de dame met de
mooiste outfit wint straks ook
nog een prijs.»
Dit weekend zal er ook in de en-
clavegemeente van alles te bele-
ven zijn in de sfeer van het jaar-
lijkse carnavalsfeest. (DVGT)

BAARLE-HERTOG

Vic (90) ’van de bib’ trots op vernieuwde bibliotheek Het Zilvermeer

«Van 150 naar 5.000 strips»
MOL

Trots als een pauw poseert Vic in
‘zijn’ bibliotheek. De kranige man
verblijft sinds een jaar in een rust-
huis, maar leeft helemaal op als
hij kan vertellen over zijn leven
als bibliothecaris. Als ex-militair
ging hij na een ongeval al vroeg op
pensioen. Hij vond snel een nieu-
we bezigheid als vrijwilliger in
een plaatselijke bibliotheek in
zijn thuishaven Leopoldsburg.
Tijdens de schoolvakanties werd
de camping van Het Zilvermeer
zijn tweede thuis. In 1973 zette hij
er zijn caravan. Ieder jaar kwam
hij met zijn vrouw meer dan zes
maanden naar Mol.

1976
Op een bepaald moment zag Vic
dat een campingbibliotheek no-
dig was. Met de goedkeuring van
de parkverantwoordelijke zette
hij er in 1976 zijn schouders on-
der. Zijn initiatief groeide uit tot
de grootste en zonder twijfel
meest unieke stripbibliotheek
van Vlaanderen. «Ik kocht 150

boeken die waren afgedankt in de
bibliotheek waar ik vrijwillig
werkte. Daarmee begon ik des-
tijds mijn eigen campingbib. Ik
stak er 6.000 frank in uit mijn ei-
gen zak. Om mijn bibliotheek ver-
der uit te bouwen vroeg ik 1 frank
aan wie een boek wilde uitlenen.
Ik had weekends dat er 15.000
frank binnenkwam», vertelt de
bezieler met geheven hoofd.

Kelder
Lange tijd huisde de campingbi-
bliotheek in een kelder ergens op
het domein. Met de komst van het
nieuwe administratief gebouw
kreeg Vic een volwaardige bibli-
otheekruimte. Hij kijkt met heim-
wee terug naar de tijd van toen.
«Vroeger deed ik de administratie
helemaal zelf op papier, nu gaat
het met de computer een stuk
makkelijker. Elke strip ging door
mijn handen. Ik beschermde alle
exemplaren met de nodige kleef-
band en een paar nietjes. Op die
manier gingen ze minder snel

stuk. In al die jaren raakte ik maar
drie boeken kwijt. Deze zijn wel
dubbel vergoed door de schuldi-
gen, dat was de regel. Ik moest
zorgen dat alles bleef draaien,
want subsidies heb ik nooit ge-
kregen.»
Vic was 33 jaar lang het gezicht
van de bibliotheek. «Iedereen
kent hem hier als ‘Vic van de bib’.
De jongste jaren zien we hem
minder, maar hij blijft een be-
kendheid hier in het park. We
houden door de vernieuwing zijn
werk in ere en gaven het interieur
opnieuw een frisse look. Nog
steeds vinden veel campingbe-

zoekers de weg naar de hier», zegt
Nena Agyei, communicatiever-
antwoordelijke van Het Zilver-
meer.

Steviger met nietjes
Vic Van Roosbroeck is weduw-
naar. «Na de dood van mama in
2010 liep hij wat verloren op de
camping. Hij zette met spijt in het
hart een punt achter zijn ‘carrière’
als bibliothecaris», vertelt doch-
ter Louisa. Toch drukt hij zelfs nu
nog zijn stempel op zijn levens-
werk. «Ze hebben de strips nu
voorzien van een plastiek folie,
maar ik stond er op dat er nietjes

in de rug van het boek kwamen.
Pas dan zijn ze echt beschermd
tegen de kinderhandjes», bena-
drukt Vic.
Om af te sluiten, vertelt hij nog
een leuke anekdote. «In de begin-
jaren kwamen er vijf studenten
met hun tent naar Het Zilver-
meer. Ze vroegen of ze 50 strips
mochten lenen. Ik ging akkoord
en na 5 dagen ontleenden ze op-
nieuw 100 stuks. Ze kwamen spe-
ciaal naar hier om na hun exa-
menperiode strips te lezen op het
strand.» Vic straalt zichtbaar als
hij terugdenkt aan de vervlogen
tijden.

Vic Van Roosbroeck toont zijn allereerste strip: ‘Kuifje in Afrika’. Foto Vanderveken

De negentigjarige Vic Van Roosbroeck
was vrijdagnamiddag de eregast bij de
opening van de vernieuwde stripbiblio-
theek van het Zilvermeer. Hij stampte
40 jaar geleden als vaste campinggast
helemaal op eigen houtje de bibliotheek
uit de grond. «Ik begon met 150 boe-
ken, nu staan er meer dan 5.000.»
CHRIS VERBOVEN

Deze carnavalsgroep heft al het glas. Foto Maria de la Cruz

Drie dagen vastenavondviering
In Olmen stijgt de carnavals-
koorts met het uur. De vijf car-
navalspartijen die het dorp telt
zijn reeds maanden in de weer
om alles vlot te laten verlopen.
Iedere partij werkt ook een ei-
gen feestprogramma af, maar
een groot deel van de festivitei-
ten verloopt gezamenlijk. Zon-
dag bijt de partij ‘t Germeer de
spits af met de verkiezing van
een jeugdprins of -prinses.

Naast ‘t Germeer zorgen ook de
partijen Geel-Blauw, De Posse,
De Hoef en Over de Vaart voor
ambiance met vooral bals. Op
maandagmorgen 27 februari
trekken de vijf partijen - iedere
partij telt een honderd leden - in
hun specifieke klederdracht
door het dorp voor hun bedel-
tocht. 

Hanenkap
In de namiddag trekt iedere par-
tij zich terug naar het eigen lo-
kaal waar op traditionele wijze
een koning gekroond wordt. Dat
gebeurt op iedere plaats met
een hanenkap, maar de manier
waarop is niet overal dezelfde.

OLMEN

Eens de koning en zijn ordonnan-
ce gekend zijn, trekken de partij-
en met hun koningen door de
straten van Olmen. En maandag-
avond zitten alle Olmense café’s
overvol. Niet alleen de partijleden
gooien dan alle remmen los, ook
de Olmenaren die niet tot een
partij behoren nemen massaal
aan de vastenavondviering deel.
Dinsdag is er weinig of geen tijd

om de katers te verdrijven. Even
na het middaguur is - ook al zo-
als de traditie het wil - het Ba-
lens schepencollege met burge-
meester Johan Leysen op kop te
gast op de Markt van Olmen.
Daar zijn alweer vele Olmena-
ren aanwezig om de défilé mee
te maken. De partijen zullen in
gelid en op muziek de Markt op-
marcheren. (EJM)

MEERHOUT/LAAKDAL

Nieuwe
kanaalbrug voor
àlle verkeer
De brug over het Albertkanaal
tussen Genelaar (Meerhout) en
Langvoort (Laakdal) blijft ook
na de verhoging van de brug
door de Dienst der Scheepvaart
een brug die door alle gemoto-
riseerd verkeer mag gebruikt
worden.

Volgens een studie van de
Dienst der Scheepvaart zou de
bestaande brug worden afge-
broken en vervangen door een
fietsersbrug. Zowel het Meer-
houtse als het Laakdalse ge-
meentebestuur verzetten he-
mel en aarde voor de bouw van
een nieuwe brug voor alle ver-
keer. De brug ligt in de onmid-
dellijke nabijheid van het be-
drijf Nike en wordt bovendien
veelvuldig gebruikt door land-
bouwers met grond in de buurt.
De brug afsluiten voor gemoto-
riseerd verkeer zou bovendien
betekenen dat de dorpskernen
van Klein-Vorst (Laakdal) en Ge-
stel en Zittaart (Meerhout)
meer verkeer zouden moeten
verwerken. De nieuwe kanaal-
brug wordt uitgerust met afge-
scheiden fietspaden. (EJM)

MOL

Rex met auto 
niet bereikbaar 
via Statiestraat
Schouwburg Rex in de Smalle-
straat is vanaf maandag 27 fe-
bruari tijdelijk niet bereikbaar
met de wagen via de Statie-
straat. Aannemer Krinkels start
dan met de heraanleg van de
klinkers in natuursteen. 
De werken situeren zich op het
voetpad ter hoogte van de in-
gang aan de Smallestraat aan de
kant van de Statiestraat. Fietsers
en voetgangers kunnen de
werfzone wel passeren. 
Bestuurders wordt uitdrukke-
lijk afgeraden de Bergstraat in te
rijden. Zo wil het gemeentebe-
stuur de verkeerschaos bij be-
gin- en eindtijden van voorstel-
lingen vermijden. (CVB)

•RETIE
Kindercarnaval in Den Dries
Gemeenschapscentrum Den
Dries in de Kerkhofstraat in Re-
tie opent op woensdag 1 maart
de deuren voor het kindercar-
naval. Iedereen tussen 4 en 12
jaar kan er in zijn favoriete ver-
kleedoutfit langsgaan voor het
kinderbal. Je kan er dansen op
de leukste kindermuziek, maar
er is ook allerlei randanimatie.
Zo worden er glittertattoo’s ge-
plaatst, kan je iets drinken en
eten of kan je rustig kleuren. De
carnavalsdag start om 13.30 uur
en eindigt om 16 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro aan
de kassa. (BHR)

De plechtige opening van het Huis van Ben. FotoTon Wiggenraad

Zussen helpen mensen met autisme
In het bijzijn van Vlaams minis-
ter van Welzijn Jo Vandeurzen
(CD&V) en burgemeester Tinne
Rombouts is het Huis van Ben of-
ficieel geopend. Initiatieneem-
sters Jorien (20) en Elfie (16) Van
Delm willen mensen met autis-
me helpen via muziektherapie.
«Ik voel me een stuk vrijer omdat
ik muziek kan spelen. Dat gevoel
wil ik graag delen met lotgeno-
ten», zegt Eflie.

Het Huis van Ben is een project
dat gestart werd door de zussen
Van Delm die zelf een vorm van
autisme hebben. In gezelschap
voelen beide jongedames zich
soms anders, ongemakkelijk, en
kunnen ze zich vaak moeilijk uit-
drukken. 
Eénmaal ze muziek spelen, be-
staan er niet langer grenzen en je
ziet de dames helemaal opfleu-
ren. Dat idee willen ze ook met
anderen delen en daarom sticht-
ten de zussen met de hulp van
hun moeder en van voorzitter
Tim Devolder het Huis van Ben.
Een plek waar kinderen met au-

HOOGSTRATEN

tisme kennismaken met muziek
en muziektherapie. «We willen
inderdaad zoveel mogelijk kinde-
ren de kans geven om zich via
muziek uit te drukken. Dat kan
gaan van het aanleren van een in-
strument tot het zingen van lied-
jes. Maar eerst leren ze welk in-
strument ze leuk vinden enzo-

voort», vertelt Jorien.
Tijdens het openingsmoment
zong Elfie het liedje ‘Ben’ van Mi-
chael Jackson, een verwijzing
naar de naam van hun huis. «Het
Huis van Ben is ook een verwij-
zing naar de film Ben X, die gaat
over een jongen met autisme»,
zegt Elfie. (DVGT)
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Zuidkempense Pijl
vertrekt 
aan Zilvermeer
De Zuidkempense Pijl wordt
zondag 19 maart gereden. Om
13.30 uur vertrekken 25 ploe-
gen op het Zilvermeer. Zowel
eliterenners zonder contract als
beloftes komen aan de start. De
renners vertrek aan het Zilver-
meer voor een rit van 68 km die
via Balen, Dessel, Retie en Geel
terug naar de aankomst in Sluis
loopt. Daarna volgen er nog acht
plaatselijke rondes van elk 11,1
kilometer via Sluis, Boerestraat,
Brandstraat, Kapellestraat, Pos-
telarenweg, Sint-Theresiastraat
- Boeretangsedreef, Emiel Bec-
quaertlaan, Warande en Diepe-
straat. In die straten geldt tussen
12.30 en 19 uur enkelrichting. Er
is gratis toegang tot het par-
cours. 
Het peloton komt omstreeks 17
uur aan bij café ‘t Smetje in Mol
Sluis. (CVB)

OLMEN

Streekproducten
in de kijker
VVV Balen en de gemeentelijke
toerismedienst openen op zon-
dag 23 april het toeristisch sei-
zoen in Balen. Op de locatie van
de Pastorij van Olmen (Pasto -
rijstraat) worden het toeristisch
aanbod, de Balense vrijwilligers
én de streekproducenten in de
kijker gezet. Personen die gere-
gistreerd staan als vrijwilligers
worden extra verwend. Er zal
die dag ook een bloemenmarkt
plaatsvinden. Personen die als
standhouder op deze bloemen-
markt willen staan, dienen zich
vooraf kenbaar te maken. Dat
kan via www.balen.be/toeris-
me of door contact op te nemen
met Vrijetijdscentrum De Krui-
erie, op het telefoonnummer
014/74.40.50. 
Alle activiteiten vinden plaats
tussen 10 en 18 uur en zijn gratis
te bezoeken. (EJM)

630 ton kleding verzameld en 1.200 werkzoekenden geholpen in 2016

WEB zet iedereen aan het werk

TURNHOUT

Vzw WerkErvaringsBedrijven (WEB) be-
staat dit jaar 25 jaar. Terwijl de Kem-
pense vzw in de beginjaren ongeveer
driehonderd kwetsbare werkzoekenden
per jaar hielp, zijn er dat tegenwoordig
1.200 per jaar. In het begin verzamelde
WEB misschien 15 ton gebruikte kledij
per jaar, nu is dat 630 ton.
DIRK VAN GORP

De meeste mensen kennen WEB
vooral van de winkels met twee-
dehandsspullen, het restaurant
waar met voedseloverschotten
gewerkt worden of van de twee-
dehandse kledingzaken in Turn-
hout en Hoogstraten. WEB is een
organisatie die in de eerste plaats
kwetsbare werkzoekenden en
werknemers in de Kempen inten-
sief begeleid bij de zoektocht of
het behoud van werk. Dat gaat

van ondersteuning van het indi-
vidu tot ondersteuning van werk-
gevers die inclusief willen wer-
ken. «We adviseren werkgevers
bij opleiding, inwerking of bege-
leiding van werknemers uit
kwetsbare groepen», vertelt Bie
Bijnens van WEB. «We hebben
voor werkgevers vooral een ad-
ministratieve ondersteuning.»
Na 25 jaar is WEB een gekende
naam in de regio. De organisatie

groeide van honderd werkne-
mers in de beginjaren naar drie-
honderd vandaag. Het aantal
mensen dat geholpen wordt, ging
van driehonderd in het begin
naar 1.200 per jaar.
De exponentiële groei is terug te
vinden in alle bezigheden. Terwijl
WEB in de jaren 90 ongeveer 15
ton kledij inzamelde, gaat het
vandaag over 630 ton per jaar. 40
procent van die gebruikte kleding
verkoopt WEB via hun tweede-
handswinkels, wat één van de be-
langrijkste bronnen van inkom-
sten is. «De verkoop van gebruikte
kleding is vandaag inderdaad
onze belangrijkste productgroep
geworden. Vroeger haalden we
het gros van onze inkomsten uit
de verkoop van gebruikte meu-
belen», zegt Peggy Liekens.

«Naast die 40 procent die we nog
kunnen verkopen, gaat 60 pro-
cent naar opkopers die ermee
naar Azië en Afrika trekken. Een
klein deel is uiteindelijk niet
bruikbaar.»

Textiel als grondstof
Naar aanleiding van de 25ste ver-
jaardag denkt WEB ook aan de
toekomst. Eén van die toekomst-
plannen is het sluiten van de ‘ma-
teriaalcirkel’. Bijvoorbeeld: hoe
kan 60 procent van de 630 ton in-
gezamelde kleding op een andere
manier gebruikt worden in plaats
van naar opkopers te gaan? «Nu
gaat die kleding vooral naar ex-
port, maar wij zouden textiel op
termijn graag gebruiken als
grondstof. Door de ingezamelde
kleding uit te sorteren op basis

van stof zou een extern bedrijf de
stoffen kunnen recycleren tot
nieuwe stoffen. Er zijn grote kle-
dingketens die dat vandaag al
doen», weet Peggy Liekens.
Inclusieve arbeidsmarkt
Toegankelijk
WEB  blijft inzetten op mensen
uit de de kwetsbare groepen die
de vzw vandaag al helpt. Om die
missie ook voor de volgende 25
jaar te garanderen, hebben ze bij
WEB een manifest opgesteld.
«Dat draait rond vijf clusters waar
we actief op willen inzetten», ver-
duidelijkt directeur Guido Ma-
cours. «Belangrijkste is ons inzet-
ten voor een inclusieve arbeids-
markt, dus één arbeidsmarkt die
voor iedereen toegankelijk is.»
Dus ook voor mensen met een be-
perking.

Koen, Dimitri en Kevin in het herstelatelier van de wasmachines. Foto Ton Wiggenraad

Ingrid, Anita en Raisa sorteren binnengebracht textiel. 

Minister Tommelein plakt de eerste laag carbon op de mal voor de zonnewagen. Foto’ Ton Wiggenraad

Indupol bouwt zesde keer mee aan zonnewagen
Vlaams Minister van Energie
Bart Tommelein (Open Vld) gaf
gisteren in het bedrijf Indupol
het officiële startschot voor de
bouw van een zevende Solar
Car. 21 studenten van het Solar
Team van de KU Leuven bou-
wen er samen met enkele be-
drijfsmedewerkers een wagen
op zonne-energie om op de
World Solar Challenge een gooi
te doen naar de wereldtitel.

Sinds juli 2016 zijn de 21 stu-
denten Elektromechanica, Elek-
tronica en Chemical Enginee-
ring in de weer om een nieuwe
wagen op zonne-energie te ont-
werpen. Hun einddoel is de
World Solar Challenge in Aus-
tralië op 8 oktober, waar ze zul-
len wedijveren met andere top-
studenten uit verscheidene lan-
den. «In 2015 eindigden onze
voorgangers vijfde op anderhalf
uur van de winnaar, maar dit
jaar gaan we volop voor goud»,
zegt student Industrieel Ingeni-
eur Elektromechanica Pieter
Galle (22). Het is ondertussen al
het zevende team van de KU

ARENDONK

Leuven dat deelneemt aan de
Challenge.

Vaste partner
Na veel rekenwerk is eindelijk het
design klaar. Voor de productie
gingen de studenten een samen-
werking aan met Indupol uit
Arendonk. Indupol is een bedrijf
dat gespecialiseerde onderdelen

in composiet en polyester pro-
duceert voor allerhande voer-
tuigen. «We zijn een vaste part-
ner van het Solar Team. Dit is on-
dertussen de zesde wagen die
we mee bouwen. Er zijn steeds
een aantal studenten in het be-
drijf aanwezig om aan het pro-
ject te werken. Tegen de zomer
willen we alles rond hebben,

aangezien de wagen in septem-
ber naar Australië vertrekt», ver-
telt Marc Monden, productie-
verantwoordelijke van Indupol.
De aftrap voor de productie van
deze nieuwe Belgische zonne-
wagen gaf minister van Energie
Bart Tommelein. Hij legde de
eerste carbonstrook van de nieu-
we wagen in de mal. (CVB)

Gratis advies over woning
Wie zijn huis wil aanpassen in functie van zijn leeftijd, vindt op dinsdag
14 maart tussen 12 en 12 uur antwoorden bij Woonwinkel+ in het lo-
kaal dienstencentrum in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28. Vrijwilligers
uit de Seniorenraad bekijken samen met de aanwezigen wat de meest
geschikte oplossing is en maken je wegwijs. (CVB)

MOL

In Arendonk en Ravels gaan 50
kleuters geen 110 dagen naar school

Bijna vijftig kleuters tussen drie
en vijf jaar gaan in Arendonk en
in Ravels geen 110 dagen in één
schooljaar naar school. Dat is ge-
bleken uit tellingen. Maar de cij-
fers geven een vertekend beeld,
zeggen de scholen zelf: «Dat
slechte cijfer komt door de asiel-
centra in onze gemeenten.»

In Vlaanderen gaan 7.937 kleuters
van drie tot vijf jaar geen 110 hele
dagen naar school. Dat cijfer ver-
spreidde gisteren professor cog-
nitieve psychologie Wouter
Duyck van de Universiteit Gent. In
de top 20 van slechtst presteren-
de steden en gemeenten staat Ra-
vels op 9 met 44 kleuters of 9% en
Arendonk op 14 met 38 kleuters
of 7,1%.
«Deze cijfers geven een vertekend
beeld», zegt Jan Van Gorp, direc-
teur van de gemeentelijke basis-
school Sint-Jan in Arendonk. «In
Arendonk zitten we al langer met
een asielcentrum en in Ravels is
er vorig jaar ook een tijdelijk ge-
weest. Sommige kinderen stap-
pen verlaat in, anderen komen
maar tijdelijk. En voor procedures

ARENDONK/RAVELS

BMX-parcours tijdelijk gesloten
Het BMX-parcours in gemeen-
telijk sportcomplex Bleukens
in Hoolsterberg is gisteren tij-
delijk gesloten, wellicht tot aan
het begin van de paasvakantie.
De delicate ondergrond van het
BMX-parcours is beschadigd en
moet worden hersteld.

De beschadiging is grotendeels
te wijten aan de zware regenval.
Daarnaast is het parcours - dat
in september geopend werd -
ook beschadigd omdat jonge-
ren met gewone fietsen op het
parcours reden. De smallere
banden van die gewone fietsen
maken diepere inkervingen in

de fragiele ondergrond die in
dolomiet is aangelegd. Daar-
naast maken soms ook spelende
kinderen van het terrein ge-
bruik.
Om de vermijden dat het par-
cours nog meer beschadigd
wordt, gaat het tijdelijk dicht.
De poort is gesloten. De ge-
meentelijke Sportdienst zal zo
snel mogelijk de schade herstel-
len. Hoe lang de werken zulllen
duren, zal mee afhangen van
het weer. De Sportdienst maakt
zich sterk dat het BMX-terrein
tegen de start van de paasva-
kantie weer open zal zijn, mo-
gelijk eerder. (EJM)

BALEN
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Vrijwilligersloket
van start
De dienst Vrije Tijd lanceert een
vrijwilligersloket om potentiële
vrijwilligers en zoekende organi-
saties aan elkaar te koppelen. Op
die manier zet Arendonk tijdens
de Week van de Vrijwilliger, die
loopt tot 12 maart, vrijwilligers
extra in de kijker. Op de gemeen-
telijke website vind je een data-
bank waar organisaties en vereni-
gingen hun vacatures kunnen
plaatsen en vrijwilligers kunnen
snuffelen tussen de vacatures.
Neem een kijkje op www.aren-
donkvrijwilligt.be. (CVB)

moeten asielzoekers altijd met
hun hele gezin naar Brussel.
Daardoor zijn de kinderen die dag
dan afwezig op school», legt hij
uit. «Maar ook: als gezinnen een
asielcentrum verlaten, blijven de
kinderen wel ingeschreven op
onze school, tenzij ze op een nieu-
we school worden ingeschreven.
Dat verklaart de cijfers voor zowel
Arendonk als Ravels.» De scholen
proberen wel om zoveel mogelijk
contact te houden met asielzoe-
kers. «Van zodra we merken dat
een kind afwezig is, blijven we
met de ouders contact opnemen
om te informeren waarom hun
kind niet op school is», benadrukt
schooldirecteur Van Gorp. (JOBG)
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Bestuursters
gewond
Op het kruispunt van de Licht-
aartseweg met de Roerdomp-
straat zijn woensdag rond 19.20
uur twee auto’s op elkaar ge-
botst. Beide voertuigen waren
total loss. De twee bestuursters,
G.S. uit Herenthout en S.W uit
Geel, zijn lichtgewond naar het
ziekenhuis in Herentals ge-
bracht. (JVN)

TURNHOUT
Geld en juweel weg
Inbrekers zijn in de nacht van
woensdag op donderdag bin-
nengedrongen in een woning
aan de Jacob Van Artevelde-
straat in Turnhout. Ze geraakten
tot in de achtertuin en braken
daar een kiepraam open. De da-
ders doorzochten de beneden-
verdieping en gingen aan de
haal met het geld uit een porte-
feuille. 
Ook in de Deken Adamsstraat in
Turnhout hebben boeven afge-
lopen woensdagnacht via de
achterkant ingebroken in een
woning. Hier maakten de da-
ders een juweel buit. (JVN)

KASTERLEE
Steen door raam
In de straat Kleinrees in Kaster-
lee hebben dieven woensdag in
de loop van de dag ingebroken
in een woning. Ze probeerden
eerst de achterdeur te forceren.
Toen dat niet lukte, gooiden ze
een steun door het raam van de
berging. 
De omvang van de buit is niet
gekend. (JVN)

HULSHOUT
Inbraakpoging
Dieven probeerden woensdag-
avond tussen 18 uur en 20 uur
een woning binnen te dringen
in de Grote Waterstraat in Huls-
hout. De inbrekers geraakten
het pand niet binnen. (JVN)

Verkeer in één richting van Herentals naar Grobbendonk en Lier

Jaar werken aan fietspad N13
GROBBENDONK
HERENTALS

De Herentalse-
steenweg en de
Lierseweg veran-
deren vanaf maan-
dag voor een heel
jaar in een werfzo-
ne. Dan beginnen
de echte werken
voor de aanleg van
het langverwachte
fietspad. «Het
fietspad is wat ie-
dereen al jàren
wil», zegt Grobben-
donks burgemees-
ter Eric Van Meen-
sel.
JOLIEN BOECKX

De bomen langs de N13 zijn in het
najaar al verwijderd. Dat was no-
dig om langs beide kanten van de
weg een gescheiden fietspad aan
te kunnen leggen. Nu begint het
échte werk. Vanaf maandag 13
maart gaan de Herentalsesteen-
weg en de Lierseweg tussen het
op- en afrittencomplex van de
E313 - aan het Aldhem Hotel in
Grobbendonk - en de Lierseweg
in Herentals - aan taverne het Ro-
zenhofke - dicht in de richting van
Grobbendonk naar Herentals.
Dat verkeer moet omrijden via de
E313, Atealaan, Herenthoutse-
weg en Ringlaan om zo de N13 te
bereiken, of via Herenthout. Er zal
enkel nog eenrichtingsverkeer
van Herentals naar Grobbendonk
mogelijk zijn. De handelaars blij-
ven wel bereikbaar.
«Eerst zal het terrein bouwrijp ge-
maakt worden. Onder meer de
wortels van de afgezaagde bo-
men moeten nog uit de grond ge-
haald worden, zodat tegen april
alles open ligt voor het aanleggen
van de nutsvoorzieningen. Vanaf
augustus zal de riolering aange-
legd worden en start de aanleg
van het fietspad», vertelt Grob-

met Nijlen, zal weldra ook gestart
worden met onteigeningen - het
gaat in de meeste gevallen om
kleine stukjes voortuin. «IOK gaat
de onteigeningen mee begelei-
den. Als ze op een minnelijke ma-
nier kunnen gebeuren, zal er snel
tot aankoop overgegaan kunnen
worden. We hopen in de loop van
volgend jaar de onteigeningen
klaar te hebben, zodat aan dat
stuk gewerkt kan worden in de
loop van 2019 of 2020», vervolgt
de burgemeester. 
Voor alle infomatie en updates
over de aangekondigde werken:
http://www.grobbendonk.be/Fie
tspadN13

De kaart toont het eenrichtingsverkeer op de N13 en de omleidingsroute via onder meer de snelweg E313. AWV/KOS

Een fietser toont de huidige
penibele situatie. Foto DLC

De Lijn schrapt vier bushaltes
Tijdens de werken voor de aan-
leg van het fietspad worden in
de werfzone volgende haltes
van De Lijn in beide richtingen
afgeschaft: Jagersdreef, Bunt-
venne, Meirendreef en Hazen-
straat. Aan Wolfstee wordt een
tijdelijke halte geplaatst, maar
daar hebben sommige ouders
van schoolkinderen al over ge-
klaagd. Hun kinderen zouden
dan te ver over de werfzone
moeten wandelen. 
«Naar mijn persoonlijke mening

zou één bushalte in de werfzone
wel kunnen blijven bestaan. We
hebben daarover samengeze-
ten met De Lijn en zij wil die wel
laten bestaan omdat ze vaak ge-
bruikt wordt. Maar de veilig-
heidscoördinator wil er geen
halte omdat hij het te gevaarlijk
vindt. Nu gaan we dit thema
weer op de agenda zetten om
het toch nog eens te bekijken»,
legt de Grobbendonkse burge-
meester Eric Van Meensel de si-
tuatie uit. (JOBG)

autosnelweg bereikbaar zal blij-
ven en dat was tijdens de drie we-
ken van het rooien van de bomen
onlangs niet het geval. Toen
moest het verkeer langs Heren-
tals-Industrie omrijden, waar-
door het verkeer daar opstropte.
We hopen dat de omleiding nu
beter en gemakkelijker zal verlo-
pen.» Een jaar hinder is verve-
lend, vindt ook de burgemeester.
«Maar we kunnen niet anders dan
door de zure appel te bijten. Een
afgescheiden fietspad van de N13
is wat iedereen al jàren wil. Nu
komt het er eindelijk.»

Nog onteigenen
Voor het laatste deel van het fiets-
pad, vanaf het Aldhem Hotel tot
aan de Pallieterdreef en de grens

bendonks burgemeester Eric Van
Meensel (N-VA). «In april volgend
jaar moeten de werken klaar zijn.
Het gaat over een zeer lange peri-
ode. Maar er gaat nu echt in één
ruk doorgewerkt worden. We
hebben daarvoor gekozen om de
hinder te beperken. De werfzone
is in totaal een 3 kilometer lang.
Dat is veel efficiënter dan kleinere
werfzones in te richten met lich-
ten, waardoor de werken meer
tijd in beslag nemen en er enorme
files zouden ontstaan.»
De burgemeester raadt mensen
aan die niet in de buurt van de
werfzone moeten zijn, die te ver-
mijden omdat er verkeershinder
verwacht wordt. Eric Van Meen-
sel: «Het voordeel nu is wel dat de
Industrieweg vanaf de afrit van de

De Kempense Golf Club in Mol
Rauw vernieuwde het zijn totale
machinepark en investeerde
daarvoor 750.000 euro. De club
beschikt nu over achttien nieuwe
machines en voertuigen. Vie jaar
geleden werd het clubhuis volle-

dig vernieuwd, twee jaar geleden
kwam de driving range aan de
beurt en vorig jaar heeft de club
een beregeningssysteem geïn-
stalleerd. Hierdoor behoort de
Kempense Golf Club tot de mo-
dernste golfclubs van het land.

Ter gelegenheid van een open
golfwedstrijd wordt het nieuwe
machinepark zondag 12 maart
voorgesteld aan de leden en an-
dere belangstellenden. Op paas-
maandag 17 april houdt club haar
jaarlijkse opendeurdag. (CVB)

MOL Kempische Golf Club investeert 750.000 euro
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b Gedeputeerden Bruno Peeters en 
Inga Verhaert huldigden donderdag-
namiddag de nieuwe zonnepanelen 
in. De fotovoltaïsche panelen produ-
ceren bijna 100.000 kWh, wat 5% is 
van de jaarlijkse elektriciteitsbehoef-
te van het Zilvermeer. “We verwach-
ten dat de investering van 140.000 
euro na negen jaar is terugverdiend”, 
zegt directeur Toon Claes. “Ons voor-
deel is dat we net in de zomer de 
meeste elektriciteit nodig hebben, 
wanneer de panelen dus het actiefst 
zijn. De zonnepanelen zijn ook zo op-
gesteld dat het uitzicht van het Zilver-
meer en het strandgebouw niet ver-
andert.” Het Zilvermeer blijft ook in-
vesteren in groene energie en 

duurzaamheid. “Zo hebben de sani-
taire blokken van de camping intus-
sen ook warmteboilers en warmte-
meters. En het wandelpad naast het 
strand wordt voortaan met ledlam-
pen verlicht. In de toekomst willen we
ook voor de verlichting van de paden 
op de camping overschakelen op led-
verlichting. Daarnaast hebben we al 
ingezet op groendaken en waterrecu-
peratie”, zegt Claes. (mto) 

429 zonnepanelen op dak 
Zilvermeer kiest voor groene energie

Mol 
Provinciaal Recreatiedomein 
Zilvermeer heeft 429 
zonnepanelen geplaatst op het 
dak van het strandgebouw. 

Gedeputeerden Peeters en Verha
ert met Toon Claes. FOTO MTO

Voorsmaakje van 
huizen in de toekomst

Noorderkempen 

b Het gebeuren begon met een pa-
nelgesprek, dat geleid werd door
tv-presentator en wetenschapper
Lieven Scheire. Drie bedrijfsleiders
uit de bouwsector vertelden over
de vernieuwingen waar zij mee be-
zig zijn. “Klanten kunnen bij ons
met een 3D-bril door hun eigen
toekomstige woning wandelen”,
zegt Mark Vorsselmans van Vors-

selmans Ramen en Gevels uit Loen-
hout (Wuustwezel). “Sleutels gaan
verdwijnen. Deuren kunnen be-
diend worden via de smartphone
of met een vingerscan. De traditio-
nele zonnepanelen blijven bestaan,
maar er zijn ook nieuwe technie-
ken op komst met zelfregulerend
glas voor de binnentemperatuur en
glas dat zelf energie opwekt. Het
raam is dan eigenlijk een zonnepa-
neel.”

Koeling uit de grond
Woningen worden steeds energie-

zuiniger. Volgens Joris Van Dyck
van JVD Warmtepomptechnieken
uit Brecht kan men later warmte
opslaan. “Er is een slimme regeling
om op een zuinige manier te ver-
warmen. De aarde heeft een tem-
peratuur tussen 6 en 12 graden. Uit
de diepte in de grond kunnen we
zo koelte naar boven halen om via
de vloer voor verkoeling te zorgen.
In de toekomst moet het ook moge-

lijk zijn om warmte op te slaan voor
als het kouder wordt. Daarnaast is
men aan het kijken naar technie-
ken om energie op te slaan.”

Vochtsensor
In een goed geïsoleerde woning is

ventilatie heel belangrijk voor de
luchtkwaliteit. “Op termijn kan een
ventilatiesysteem zien of een be-
woner aanwezig is”, legt Ben Ver-
hoeven van Juvah Ventilatiesyste-
men uit Loenhout uit. “Sensoren
meten het vochtgehalte en de hoe-
veelheid CO2 om indien nodig de
verluchting aan te passen. De ver-
schillende technieken die in de
huizen aanwezig zijn voor onder
andere energie en ventilatie wor-
den steeds meer op elkaar afge-
stemd.” Volgens trendwatcher Ri-
chard Van Hooijdonck gaat in de
toekomst de straatverlichting in
een buurt alleen nog aan als er ie-
mand rondloopt.

Discotheek Highstreet in
Hoogstraten mocht
gisteren een 
tweehonderdvijftigtal

architecten en bouw
ontwikkelaars ontvangen. Ze 
kregen tijdens House of Things 
uitleg over welke technieken 
er op ons afkomen tegen 2050.

Ramen kunnen 
zelf energie 
opwekken

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Lieven Scheire modereerde tijdens House of Things het panelgesprek tussen de bedrijfsleiders. FOTO MIA UYDENS

Turnhout
Afvalcijfers bekend
b Vorig jaar gaven de Turnhoute-
naars gemiddeld 81,5 kilogram
restafval mee met de vuilniswa-
gen. Dat is ongeveer 5 kilogram
meer dan in 2015, maar nog
steeds een pak minder dan de
105 kilogram die werd opge-
haald voor de invoering van DIF-
TAR, waarbij betaald wordt per
opgehaalde kilo afval. De stad
betaalde ongeveer 70% van de
kosten van de afvalophaling, zo-
als vooropgesteld. “Een prijsaan-
passing zoals vorig jaar is dus
niet aan de orde”, zegt schepen
voor Milieu Hannes Anaf (sp.a) ,
die ook meegaf dat Turnhout op
de Vlaamse netheidsbarometer
een 95.8 scoorde, ruim boven het
Vlaamse gemiddelde van 85.
Nog opmerkelijk: het aantal mel-
dingen van sluikstorten is op
twee jaar tijd bijna verviervou-
digd. “Maar dat zien we niet in
de hoeveelheden. Het komt voor-
al doordat burgers merken dat
het afval snel wordt opgeruimd
als ze iets melden.” (woad)

Overlijdensberichten

Een rustplaats is er
voor eeuwig en altijd.

Rouwregisters op www.inmemoriam.be

Uitvaartverzorging Jochums - Tel. 03-312 22 09 - www.jochums.be

echtgenoot van mevrouw Maria Claes

Geboren te Meerle op 4 mei 1945, 
overleden in het AZ St.-Jozef te Malle op 11 maart 2017.

We melden u het overlijden van

Oldtimer liefhebber.

Rouwadres: Familie Van Gestel, p/a Dorpsweg 13, 2390 Malle

Volgens de wens van de overledene heeft de asverstrooiing 
in familiekring plaatsgehad.

Robert VAN GESTEL
De heer

Hij was altijd tevreden
een man van zacht geduld
wiens glimlach wij nog weten
wiens lach wij nooit vergeten.

Begr. Van den Broeck  Vorselaar - Herentals 014/51 16 96 
www.vandenbroeckbegrafenissen.be

echtgenoot van mevrouw Augusta CLAES

Geboren te Grobbendonk op 17 januari 1920
en overleden te Herentals op 13 maart 2017.

Te midden van allen die hem lief waren, is rustig ingeslapen

Oud-strijder 1940 - 1945

DIT BERICHT GELDT ALS ENIGE KENNISGEVING.

Dit melden u:
Augusta Claes  zijn echtgenote
Raymond en Maria Coveliers - De Cnodder
 Michel en Ginger, Sophia
 Annick en Patrick, Laura, Andreas
Chris De Cnodder en Frans Heyns
 Liesbeth en Raf, Lorenz, Nicolas, Benjamin
Luc en Beatrice Cassiman - De Cnodder
 Catherine en Axel, Frances, Lucas
 Frederik en Barbara
Paul en Lieven De Cnodder - Heyman
 Santos 

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Rouwadres: Vennen 27, 2200 Herentals.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de plechtige uitvaartdienst 
bij te wonen op zaterdag 18 maart 2017 om 11.00u. in de 
parochiekerk St.Antonius, Kapucijnenstraat 7 te Herentals.

Een laatste groet kan gebracht worden op vrijdag 17 maart 
2017 van 18.30 tot 19.30u. ten huize, Vennen 27 te Herentals.

Victor DE CNODDER
De heer

Stichter Grondwerken De Cnodder

b In een serre met loods in Dreef 
in Meersel-Dreef (Hoogstraten) 
is donderdag rond 20u brand uit-
gebroken. Dat zorgde voor een 
grote vuurhaard en een hevige
rookontwikkeling. Enkele buurt-
bewoners werden opgeschrikt 
door knallen. Meerdere brand-
weerkorpsen kwamen ter plaatse
om de brand te bestrijden. In de 
serre worden aardbeien en toma-
ten geteeld. Even werd gevreesd 
dat er nog seizoensarbeiders in 
het gebouw zaten, maar dat was 

niet het geval. Er raakte niemand 
gewond. De straat op de locatie 
van de brand een tijdlang afgeslo-
ten. (ram)

Brand in groenteserre
MeerselDreef 

FOTO BFM

Auto duikt meters naar beneden
 
b Op de E19 richting Neder-
land verloor een automobilist
donderdag iets voor 22u de
controle over het stuur. De au-
to ging rechts van de weg,

dook van de meters hoge berm
naar beneden en belandde in
een veld. De bestuurder raakte
lichtgewond, zijn passagier
moest door de brandweer wor-
den bevrijd. Zij raakte zwaar-
gewond. (ho)

Meer, Loenhout 
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b Het nieuwe logo lijkt sterk op dat 
van de gemeente. Die gebruikt
sinds twee jaar de rode driehoek 
met daarin drie ruiten als huisstijl. 
“Dat is gedaan met het oog op de in-
tegratie van gemeentebestuur en 
OCMW vanaf 2019”, zegt OCMW-
voorzitter Wim De Visscher. “Dit 
toont aan dat we nu al dichter naar 
elkaar  groeien. In ons nieuwe logo 
zit het nationale OCMW-logo, de 
groene bol, op de plaats van de let-
ter ‘o’ in Rijkevorsel. Hiermee wil-
len we de eigenheid van het OCMW

accentueren, omdat het zich richt 
tot een specifieke doelgroep met 
noden en behoeften. De toevoeging
van de groene bol moet zorgen 
voor een duidelijke herkenbaarheid
voor de personen die een beroep 
doen op onze diensten.” In de groe-
ne bol staat de grote cirkel symbool 
voor de grote gemeenschap. De 

kleine cirkel duidt de zwakkere en 
hulpbehoevende gemeenschap 
aan. Enkele leden van het OCMW- 
en gemeentebestuur hieven giste-
ren het glas bij een van de eerste 
dienstwagens waarop het nieuwe 
logo is aangebracht. Daarna sneed 
Wim De Visscher een taart aan 
waarin het logo verwerkt was. (ram)

OCMW neemt nieuw logo in gebruik
Rijkevorsel 
Het begin van de lente 
betekent voor het OCMW een
nieuwe huisstijl. Het 
opvallendste kenmerk is de 
letter ‘o’ in Rijkevorsel.

Leden van het OCMW en het gemeentebestuur bij het logo. FOTO RAM

b Fietsers in de Gelmelstraat
moeten nog even wachten om
op een comfortabele manier het
stuk tussen de Lindendreef en de
Vrijheid af te leggen. Voor de
werken kunnen starten, is eerst
nog een overeenkomst nodig
met het Vlaamse Gewest omdat
dat de weg beheert. “Er komt
een vrijliggend fietspad vanaf de
Lindendreef tot aan de volgende
bocht in de richting van het cen-
trum”, zegt schepen van Mobili-
teit Marc Haseldonckx (CD&V).
“Daarna ontbreekt de nodige
ruimte en zijn andere profielen
nodig. Vooral in de bocht aan
’t Spijker is de plaats beperkt. In

het gedeelte van de Gelmelstraat
tussen het kinderdagverblijf en
de Vrijheid worden fietssugges-
tiestroken aangebracht. We zijn
echter volledig afhankelijk van
de samenwerking met het
Vlaamse Gewest. Het is nog niet
duidelijk wanneer die overeen-
komst getekend gaat worden.”
Het stadsbestuur heeft het nodi-
ge geld al wel klaar staan in het
budget. De kosten van de wer-
ken worden geraamd op 38.000
euro voor het opmaken van de
plannen, 35.000 euro voor de
terreinen en 200.000 euro voor
de eigenlijke aanleg. Voor een
groot deel kan de stad Hoogstra-
ten rekenen op subsidies. 
(ram)

Stad wacht op AWV voor 
fietspad Gelmelstraat
Hoogstraten 

b Twee broers uit Litouwen zijn elk
door de rechtbank in Turnhout
veroordeeld tot een effectieve ge-
vangenisstraf van een jaar voor de
diefstal van sigaretten. De twinti-
gers werden in het najaar van 2016
opgepakt en aangehouden voor de
diefstal van sigaretten in verschei-
dene supermarkten in Geel, Mol
en Balen. Ze maakten voor een 
paar duizend euro’s aan sigaretten
buit. Volgens de rechtbank gingen
ze op een georganiseerde manier, 
in een bende, te werk. Het duo ver-
oorzaakte ook geregeld overlast in
het stadspark van Geel. De politie
vond tijdens een huiszoeking nog
kleine partijen sigaretten en ook
cannabis terug. Een van de twee
broers is bezig met een asielaan-
vraag in ons land. De andere wordt
binnenkort opnieuw naar Litou-
wen gebracht.  (bvdl)

Litouwse 
dieven  in cel
Geel, Mol, Balen 

Raadkamer
Mol
Inbreker met poeder
b De raadkamer heeft de aanhou-
ding onder elektronisch toezicht
bevestigd van een 29-jarige man
uit het Limburgse Zutendaal. De
man was op 15 maart op heter-
daad betrapt tijdens een inbraak
in een woning in Mol. 

De politie kon hem ter plaatse in-
rekenen. Bij zijn arrestatie had hij
wit poeder en een buisjes met een
verdachte vloeistof op zak. De
producten testten positief op am-
fetamines en GHB. (ima)

Olen
Wielen van busje
b De aanhouding van twee Roe-
menen, 22 jaar en 28 jaar, is door
de raadkamer bevestigd. Het duo
probeerde midden maart bij een
autohandelaar in Olen de wielen
van een bestelwagen te stelen.

Het tweetal wordt ook verdacht
van de diefstal van gereedschap
in Olen. Die feiten dateren van fe-
bruari. De twee zijn eind vorige
week opgepakt.  (ima)

Mol, Turnhout 

b De Rechtbank van Koophandel
in Turnhout heeft dinsdag bvba
DiveCenter Zilvermeer failliet
verklaard. De uitbater vroeg zelf
het faillissement aan. Daardoor
is het duikcentrum, met horeca,
kleedruimtes en douches geslo-
ten tot er een nieuwe uitbater is
gevonden.

Voor de diverse duikclubs die
het  Zilvermeer telt, is dat slecht
nieuws. Omdat er door het fail-
lissement voorlopig ook geen
redder beschikbaar is op de duik-
vijver, mag er volgens de Vlarem-
wetgeving niet worden gedoken. 

“Het is een serieuze tegenvaller,
zeker net voor de start van het
duikseizoen”, vertelt Philip
Moonen van Duikschool Amfibie
uit Turnhout. “Enkele van onze
duikers gingen normaal dit
weekend duiken in het Zilver-
meer en moeten nu dus een alter-
natief zoeken. Dat is jammer,
want de duikvijver van het Zil-
vermeer is ideaal voor opleidin-
gen omdat er net alle faciliteiten
zoals moderne kleedkamers be-
schikbaar zijn.” 

Toezicht redder
Ook duikclub Aeginor uit Mol

moet dit weekend tijdelijk op een
andere plek terecht. “Normaal
duiken we hier elke zondag”,
zegt Stefan Cuyvers van Aeginor.
“We hebben onze leden al een
mail gestuurd dat we dit week-
end uitwijken naar de Mellevij-
ver in Turnhout. Wat we de ko-

mende weken gaan doen, staat
nog niet vast. We hopen in ieder
geval dat het Zilvermeer of de
Provincie Antwerpen snel een
oplossing vindt. In het verleden
was er wel vrij snel een oplossing
doordat het Zilvermeer voor een
redder zorgde. Als er weer toe-

zicht is, dan kunnen we zonder
problemen duiken. Het rare is
natuurlijk dat net door het duik-
centrum de aanwezigheid van
een redder wettelijk verplicht is.”

Oosterschelde
Het Zilvermeer heeft intussen

de duikclubs beloofd om zo snel
mogelijk een oplossing te vinden.
Koen Vos van Nuclea Diving Club
uit Mol ziet het positief in. “In het
verleden zorgde het Zilvermeer
al snel voor een alternatief. Het is
natuurlijk spijtig dat de duikvij-
ver tijdelijk niet meer kan wor-
den gebruikt, maar met onze
club duiken we vooral in de

Noordzee of de Oosterschelde”,
vertelt hij.  

Voor de Werkgroep Duiken Zil-
vermeer, die de onderwaterstad
en het onderwaterpark in de
duikvijver onderhouden, heeft
de tijdelijke sluiting van het duik-
centrum geen grote gevolgen.
“Onze werking komt niet in het
gedrang. En als we zelf moeten
duiken om onderhoudswerken
uit te voeren, nemen we des-
noods zelf een redder mee”, zegt
voorzitter Bart Hooyberghs. 

De uitbater van DiveCenter was
gisteren niet bereikbaar voor
commentaar. 

Het duikcentrum op
het Zilvermeer in Mol
is dicht. De uitbater
heeft de boeken

neergelegd. De duikclubs 
hopen dat het Zilvermeer 
snel een oplossing vindt.

Duikclubs hopen dat wettelijk verplicht toezicht snel weer op post is 

TOMMY MAES

Duikcentrum Zilvermeer
gaat kopje onder

STEFAN CUYVERS
Duikclub Aeginor

‘‘Het rare is natuurlijk dat 
net door het duikcentrum 
de aanwezigheid van een 
redder wettelijk verplicht 
is.’’

Het duikcentrum blijft voorlopig gesloten. FOTO RR

40L
6,99

3,95

ACTIE

Paasshow!
Van 2 april

tot 23 april:
Paaszondag 16 april
& Paasmaandag 17 april

van 10u
tot 17u

Alle filialen
 geopend!

29 er

VERSNELLINGEN

995
2395

ELEKTRICSHE FIETS TOUNIS 36V

595
1695

ELEKTRISCHE FIETS GAZELLE DAMES EN HERENFIETS

1095
279

139

Superactie!

47,50
19,95

69
79

BATAVUSUNION SPARTA
269 3

69
179

129 99

MODEL 2017

399

21

NIEUW MODEL

595 1795
3495

995

GRATIS
PROEFRIT

495

499
229

189

79
15,95

SLECHTS!35,95

200
KG

NIEUWE RUIME COLLECTIE POTTERIE

30L
3,95

1,35

ACTIE

Altijd laag 
in prijs

195

Wij accepteren
ITEK
UW VRIJE TIJD, ONZE SPECIALITEIT

ITEK
Acties zijn geldig van 2 april 2017 tot en met 23 april 2017 of zolang de voorraad strekt! Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Maandag 

Dinsdag 
Woensdag 

Donderdag 
Vrijdag 

Zaterdag 
Zondag 

OPEN:
Roermond - Heerlen - Venray - Eynatten
ANDERE WINKELS GESLOTEN

9u00 - 18u30

9u00 - 18u30
9u00 - 18u30
9u00 - 18u30
9u00 - 18u30
9u00 - 18u00

10u00 - 17u00

011 44 71 00            013 711 24 29

Eynatten          
Eupener Straße 83

Dormaal/Zoutleeuw
Grote Steenweg 9

Aarschot
Ter Heidelaan 41

Rotem
Haagstraat 45

Hasselt
Bijvennestraat 1

Kaulille
Stnwg op Kl.Brogel 71

 Leopoldsburg
Tunnelstraat 53

Heerlen
Beersdalweg 95

    Roermond
Daalakkerweg 28

Venray 
Keizersveld 19a - 21

IEDERE ZONDAG OPEN

ZWEMBAD MET VEILIGHEIDSLADDER

ELEKTRISCHE MOUNTAINBIKE

GIANT MOUNTAINBIKE

GIANT RACEFIETSPROFESSIONELE GRASMAAIER SCOOTMOBIEL

225
479

Fauteuil
349
Luxe lounge

89

ACCU KLOPBOOR- EN SCHROEFMACHINE 18V BENZINE TUINFREES TRAMPOLINE STEEKWAGEN

POTGRONDBOOMSCHORSPOTTERIE

379

199

18
VOLT

LOUNGESET

DB369118C7
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OUD-TURNHOUT • De natuurgidsen
van Natuurpunt De Wulp verwelko-
men vandaag om 13.30u wandelaars
aan het bezoekerscentrum van het
Landschap De Liereman op Schuurho-
venberg in Oud-Turnhout voor de
zondagswandeling. Ze nemen iedereen
mee voor een gegidste wandeling
doorheen het natuurgebied. De wan-
deling eindigt omstreeks 16u. De
gidsen hebben vooral oog voor de
natuur, maar ook erfgoed en historiek
komen aan bod. Honden kunnen niet
mee. De deelnemers kunnen de uitstap
afronden in het bezoekerscentrum.
(bavl/foto grf)

Zondagswandeling
in De Liereman

Op de bekende ruilbeurs voor minia-
tuurautootjes en autoboeken zal je je
ogen de kost kunnen geven.
De Antwerp Model Car Swapmeet is
een internationale beurs voor minia-
tuurautootjes alle schalen, model-
bouw, onderdelen, boeken, automo-
bilia. Deze beurs werd dertig maal ge-
organiseerd in Berchem, verhuisde
nadien naar het museum Autoworld 

in Brussel en keerde vorig jaar terug
naar de oorsprong: Antwerpen. Vanuit
België maar ook vanuit landen als Ne-
derland, Duitsland, Engeland en
Frankrijk komen standhouders. Op de
beurs kan je altijd rekenen op enkele

(auto)boekvoorstellingen. (elva)
• Vandaag van 9.30 tot 14 uur in De
Populier, Populierenhoeve 22 in
Zandhoven. Toegang: 3 euro. 
Info: guidodevreker@telenet.be of
0475 74 10 08.

Antwerp Model Car Swapmeet
ZANDHOVEN • Matchbox,
Dinky en Corgi Toys… Mi-
niatuurautootjes spreken
tot de verbeelding. Ben je
een verzamelaar van mi-
niatuurauto’s en nog op
zoek naar een model dat
nog ontbreekt in je collec-
tie? Dan is de Antwerp Mo-
del Car Swapmeet zeker
een bezoekje waard.

Ontdek de vele miniatuurautootjes vandaag in De Populier. (foto istock)

OUD-TURNHOUT • Je ziet de
lente groeien in het Landschap
De Liereman... De natuurgidsen
van Natuurpunt De Wulp ver-
welkomen jullie om 13.30 uur
aan ons bezoekerscentrum,
Schuurhovenberg 43. 
• Info: bc.deliereman@
natuurpunt.be of 014 42 99 66.

MORKHOVEN • Pannenkoe-
ken en croquemonsieurdag ten
voordele van de actie ‘Hulpgoe-
deren voor Roemenië’ Adres:
Parochiezaal, Goorstraat 1.

BALEN • De aarde ontwaakt...
Wie is die lieflijke berkenvrouw?
Ontdek het innerlijk vuur van
lijsterbes en het verhaal van de
mysterieuze ‘man met de lief-
desvlek’. Lien Van Camp is een
gedreven vertelster met een
passie voor de plantenwereld.
Met haar warme, intense en
expressieve manier neemt ze je
mee op reis langs mythen, oude
gebruiken en nuttige culinaire
weetjes langs de Keltische
bomenkalender en jouw innerlijk
seizoen. Van 14.30 tot 16.30
uur. Adres: Hoogschoors 2.

(elva)
• Info: www.wildewortels.be
of 014 82 03 19

KORTWEG

MOL • Bekijk het Zilver-
meer eens vanuit een ande-
re hoek. Iedere bezoeker
krijgt een flyer met een ver-
kenningsparcours van het
domein om elk plekje te
ontdekken. (elva/foto grf)
Vandaag van 8.30 tot 21
uur. Adres: Zilvermeer-
laan 2 in Mol.

Opening Toeristisch Seizoen Zilvermeer
GEEL • Vandaag, tijdens Wereld Autisme Dag, steken mensen die bij ’t pASSt be-
trokken zijn de handen uit de mouwen tijdens de pannenkoekenslag. ’t pASSt is
een initiatief door en voor mensen met autisme en hun omgeving. “Enerzijds bie-
den we een plek waar onze leden hun gewone zichzelf kunnen zijn. Anderzijds
bieden we de mogelijkheid om zich creatief te ontplooien via ateliers. Ook het
informatieve aspect krijgt veel aandacht”, zegt Kristel Binnemans, oprichter en
coach van ’t pASSt. (elva)
Pannenkoeken eten kan van 14 tot 19 uur in het ontmoetingscentrum, Ke-
meldijk 5 in Geel. Info: www.tpasst.org

Pannenkoekenslag ’t pASSt 

REGIO

info@demessemaeker.be             www.demessemaeker.be

Volg ons op

Facebook
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Uw dakwerker voor dakadvies!

Noordervaart 29 • 2200 Herentals • Tel. 014231591 •

ALLE DAKWERKEN

OB67976

gratis
Neem ’m                      mee
bij een ophaalpunt 
in uw buurt
 www.dezeweek.be/ophaalpunten

ZIT DEZE WEEK
NIET IN UW 

BRIEVENBUS?

dwdeze week

ROESELAREW3 - 18/01/’17 t.e.m. 24/01/’17

ROESELARE Q Voetbalclub KSV Roeselare heeft momenteelde wind in de zeilen. Dat is voor een groot stuk de verdienstevan CEO Johan Plancke. “Ik ben heel tevreden over alleinspanningen die we hebben geleverd.” D 6

KSV ROESELARE AMBITIEUS“Wij willen kampioen spelen”

©
SB
ER

Mét handige agenda
Alles wat in Roeselare enomstreken te beleven valt
D27

SPORT
Walter Meeuws
over de Luikse furie
D33

Doe mee en maak kansop 1000 RES (1 RES = 1 euro)winkelbudget D26

GROTE LEZERSWEDSTRIJD VOOR MEER KOOPKRACHT

OPGEPAST!  MARCEL VANTHILT IS  TERUG

MINISTER VAN MEDIA SVEN GATZ ENTHOUSIAST OVER ONZE NIEUWE KRANT“Lokaal nieuwsboeit iedereen”Een stukje geschiedenis, dat heb je nu in handen. Wij zijn alvast trots op de
eerste editie van Deze Week. Ook Vlaams minister van Media Sven Gatz is
enthousiast over onze nieuwe krant. “De Streekkrant was een monument,
maar ook een krant moet durven te veranderen. Inzetten op lokaal nieuws
vind ik alvast een goede keuze. Dat boeit iedereen.” In een uitgebreid 
interview vertelt Gatz over het belangrijke mediajaar 2017. D4-5

©
SB
ER

ROESELAARSE CARTOONIST LECTRR

“Haatmail hoort erbij” D15

DB345116A7

OZARK HENRY HEEFT EEN NIEUW ALBUM!
Op ‘Us’ keert hij terug naar zijn pure stem 

in een fris electropop jasje

Het album ‘Us’ van Ozark Henry is nu overal verkrijgbaar.

INCL. DE SINGLES A DREAM THAT NEVER STOPS, WHERE IS THE LOVE 
EN UNO DI NOI (feat. Marie Daulne van Zap Mama)

DB362835C7

Laatste nieuws 03/04/2017

Laatste nieuws 08/04/2017

Gazet van Antwerpen 17/03/2017

Gazet van Antwerpen 22/03/2017

De Zondag 02/04/2017
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BALEN

Fietsen kunnen
gratis gegraveerd
worden op
gemeentehuis 
Wie zijn of haar fiets wil laten
graveren kan op woensdag 5
april tussen 13 en 15.30 uur te-
recht in de hal naast de parking
van het Pop-Up gemeentehuis,
ingang via Astridlaan). Er wordt
gratis een label aangebracht. De
identiteitskaart moet meege-
bracht worden. 
Wie een fiets verloren heeft of
wiens fiets gestolen is kan een
kijkje nemen op www.gevon-
denfietsen.be. (EJM)

BEERSE

Inbraak in garage
in Heibergstraat
In de Heibergstraat werd er in-
gebroken in een losstaande ga-
rage. De daders geraakten bin-
nen via de zijdeur. Er werd aller-
lei werkmateriaal gestolen.
Wanneer de feiten hebben
plaatsgevonden is niet precies
duidelijk. (CVB)

TURNHOUT

Geld en juwelen
gestolen
In een appartement in de
Schoolstraat werd er zaterdag
tussen 14u30 en 16u30 ingebro-
ken. 
De bewoners maakten gebruik
van de korte afwezigheid van de
bewoners. Ze gingen aan de haal
met geld en juwelen. (CVB)

BALEN

Bengelpop zoekt
vrijwillige
medewerkers
De organisatie van Bengelpop
zoekt vrijwilligers om op dins-
dag 27 juni mee te helpen om
4.000 kids van het eerste en
tweede studiejaar een onverge-
telijke dag te laten beleven. Ben-
gelpop is een kinderfestival met
optredens een een lange rij aan
knettergekke randanimatie op
kindermaat. Wie zich wil ken-
baar maken als vrijwilliger
dient een formulier in te vullen
op www.bengelpop.be (Bengel-
pop crew). (EJM)

TURNHOUT

Inbraak brouwerij
Corsendonk
Zaterdagnacht rond 2u45 werd
er ingebroken bij brouwerij Cor-
sendonk, in de Slachthuisstraat
in Turnhout. De daders knipten
de omheining stuk, doorbraken
een metalen constructie en
maakten een gat in een muur
om zo uiteindelijk in de kanto-
ren te geraken.
«Ze hadden de tijd dus wel», zei
de politie. Eenmaal binnen pro-
beerden ze een kluis te openen,
maar door de dubbele wand
mislukte dit. Er werd dus geen
buit gemaakt. (CVB)

LAAKDAL

Gemeente steunt
Consortium 12-12
Op advies van de Gemeentelijke
AdviesRaad Ontwikkelingssa-
menwerking (GAROS) en de
trekkersgroep Fairtrade heeft
de gemeente Laakdal beslist om
1.944,40 euro te doneren aan
Consortium 12-12 als steun
voor de mensen die door hon-
gersnood worden bedreigd in
Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en
Somalië.
«Wij kunnen niet langs de zijlijn
staan en de nieuwsberichten
gelaten aanhoren. Geen enkel
mens zou vandaag de dag nog
mogen sterven van de honger!
Met onze gift kunnen wij als ge-
meente toch ook ons steentje
bijdragen», aldus schepen van
ontwikkelingssamenwerking
Benny Smets (sp.a). (EJM)

Zware brand die vrijdag café bijna volledig in as legde, blijft nazinderen

Iedereen steunt Kokomo Boys
HOOGSTRATEN

De zware brand die vrijdagmorgen café
Kokomo City aan de Vrijheid nagenoeg
volledig in de as legde, blijft nazinderen
in Hoogstraten. Twee zaakvoerders van
horecazaken in de buurt startten een
actie om sfeerbeelden op te hangen
aan de dranghekken. Ook dj Dimitri Ve-
gas postte een filmpje op sociale media
om de jongens een hart onder de riem
te steken. Afgelopen zaterdag werd de
zijgevel overigens verstevigd met stalen
steunbalken om instorten te vermijden.
TOON VERHEIJEN
De zaakvoerders van de Kokomo
City werden de voorbije dagen
overstelpt met steunbetuigingen
uit verschillende hoeken. Een van
de mooiste initiatieven kwam
van Inge Aerts van restaurant Be-
gijnhof en Tinne Aernouts van
Brasserie Manifest, beiden ook
gevestigd op de Vrijheid een beet-
je verderop. Zij trokken zaterdag-
ochtend naar de dranghekkens
rond het café om er een oproep te
plaatsen. Zij hopen dat klanten
van Kokomo er massaal sfeer-
beelden op komen hangen.
«We willen de jongens hier echt
een hart onder de riem mee ste-
ken», vertellen Inge en Tinne.
«We hopen dan ook dat iedereen
dat massaal komt doen. Zelf zijn
we ook zaakvoerder van een ho-
recazaak. We weten hoe hard dit
aankomt. En ja, we hebben er
zelfs een traantje voor gelaten. Je
kent ze tenslotte. Gregg heeft ook
nog bij ons (restaurant Begijnhof,

red) gewerkt. Je weet wat ze alle-
maal voor hun zaak deden. Ze
wilden er echt iets van maken en
deden daar ook alle moeite voor.
Ik hoop dat ze de kracht vinden
om er weer op te staan en Koko-
mo te doen verder leven.»

Dimitri Vegas
Dat Kokomo City naam heeft ge-
maakt, bewijst ook het filmpje
dat de wereldbekende dj Dimitri
Vegas postte.
«Hé, guys, ik heb het verschrikke-
lijke nieuws van Kokomo City in
Hoogstraten gehoord. Echt ver-
schrikkelijk. Ik wens jullie echt
veel succes in de zoektocht naar
een nieuwe locatie. En bij de ope-
ningsparty zal ik er sowieso bij
zijn. Succes jongens. Good luck.»
Bij de uitbaters Gregg Jorissen,
Bart van de Mosselaar en Tom
Verlinden doen de vele steunbe-
tuigingen deugd.
«Het initiatief van de twee dames

doet ons zeker wat. Vooral omdat
het komt vanuit Hoogstraten Ho-
reca. Het doet enorm veel deugd
om te merken dat ze ons aan-
vaard hebben in de horecagroep
en dat zij ook dit alles zien als een
groot verlies. We krijgen echt
enorm veel steun van de collega’s.
en van onze klanten uiteraard
(lacht). En zoals onze vriend Di-
mitri het zegt: we moeten door-
zetten en onze familie, de Koko-
mofamilie, elders zien samen te
brengen. Maar we moeten nu ge-
woon even afwachten.»

Trouwe aanhang
Ook Nick Jorissen, medeoprichter
van Kokomo City en huidig uitba-
ter van Highstreet, heeft het

moeilijk gehad maar recht de rug.
«Zo veel ziel en liefde in dat leuke
cafeetje gestopt en nu weer hele-
maal te overdoen, als je de foto’s
ziet kan je zeggen dat dit waar-
schijnlijk niet in het kort op de-
zelfde locatie zal gebeuren. Het is
duidelijk dat Kokomo City een
enorme en trouwe aanhang
heeft. En daarom zal, ook ik, er al-
les met de jongens aan doen om
dit een passend vervolg te kun-
nen geven en geen stille dood te
laten sterven. Het doet me overi-
gens heel goed om te zien hoeveel
solidariteit er in Hoogstraten is
vanuit de lokale bevolking, ge-
meentediensten, collega’s uit de
Ho-Ho en natuurlijk de klanten.
Chapeau voor de gemeenschap

Hoogstraten, hier ben je duidelijk
geen nummer.»
Zaterdagmorgen was er sprake
van een kleine heropflakkering
van de brand, maar dat was vol-
gens de brandweer snel onder
controle. Een aannemer plaatste
aan de kant van de Karel Boom-
straat wel grote stalen balken om
de muur te stutten. De speciale
verkeersmaatregelen bleven ook
heel het weekend van kracht.
Burgemeester Tinne Rombouts
laat dit weten: 
«Wij proberen maandagochtend
(vanochtend nvdr.) de Karel
Boomstraat terug open te stellen.
Er zullen dan ook nog werken uit-
gevoerd worden aan de andere
puntgevel.»

Inge Aerts en Tinne Aernouts vroegen aan iedereen 
om sfeerbeelden van Komoko City op te hangen. Foto Toon Verheijen

Als een waar koningspaar werd
het koppel Albert Verscheuren
(75) en Jeanne Van Aperen (73)
zaterdag door Meersel-Dreef ge-
reden als ware het de processie
van Echternach. Ondanks dat
deze oude traditie al wat was
stilgevallen stond Jeanne er op
om het weer nieuw leven in te
blazen. «Ik hou zelf van een goed
feest en daarom wilde ik graag
een stoet bij onze gouden brui-
loft.»

Albert is geboren en getogen in
Meersel-Dreef, Jeanne is afkom-
stig van Meer. Meersel-Dreef is
een klein gehucht en het koppel
kent dan ook bijna iedereen. Veel
mensen kwamen dan ook buiten
om het echtpaar te begroeten. Je-
anne en Albert werden thuis on-
der leiding van de plaatselijke
fanfare opgehaald door een
prachtige huifkar. 

Trouw overgedaan
Alvorens te vertrekken werd er
als verrassing een toneelstukje
opgevoerd waarbij ereburge-
meester Arnold Van Aperen, de
broer van Jeanne, de hele trouw-

plechtigheid van 1967 voor hun
deur overdeed. Daarna vertrok
de jolige bende richting het
klooster van de Paters Kapucij-
nen in de Dreef. Fier zat het echt-
paar te glunderen in hun praal-
wagen. 
«Zenuwachtig was ik zeker niet.
Ik ben zelf een feestbeest en kan
er wel van genieten. Mijn man is
eerder aan de stille kant, maar
zag het zeker wel zitten.» 
Dat het nog dik aan was konden
de toeschouwers duidelijk zien.
«De afgelopen 50 jaar waren veel
te kort. We willen er nog vele ja-
ren bij doen», vertelt de enthou-
siaste Jeanne.
Arnold Van Aperen was 24 jaar
burgemeester van Hoogstraten.
Hij kent de oude tradities in zijn
dorp als geen ander. «In Meerle
en Meersel-Dreef gebeurt dit wel
vaker, hoewel het nu al enige tijd
geleden is. Als de familie van de
betrokkenen akkoord i,s neemt
de buurt het initiatief om een
stoet te organiseren. Met veel
pracht en praal wordt dan het le-
ven van de gelukkigen uitge-
beeld en trekt men door de stra-
ten naar de paters.» (CVB)

HOOGSTRATEN

De orginele trouwfoto van Albert Verscheuren en 
Jeanne Van Aperen . Foto  repro Ton Wiggenraad 

Albert en Jeanne zijn 50 jaar getrouwd en de buurt organiseerde een optocht. Het koppel
ging samen met de kinderen en de kleinkinderen in de huifkar. Foto Ton Wiggenraad

Feestelijke stoet voor gouden bruiloft van Albert en Jeanne

De familie Breugelmans reed met het treintje
rond het Zilvermeer.  Foto Ton Wiggenraad

Met de Zilverlijn naar de mooiste
plekjes aan het Zilvermeer

Ook op het provinciaal recrea-
tiedomein het Zilvermeer ont-
waakte men afgelopen week-
end uit zijn winterslaap.

De aanwezigen konden voor de

MOL

laatste keer gratis het park bezoe-
ken. Vanaf vandaag  gaan de kas-
sa’s weer open en gaat het toeris-
tisch seizoen officieel van start.
Iedere bezoeker ontving bij aan-
komst een flyer met info over het

recreatiepark en daarin ook en-
kele kortingsbonnen om op te
souperen in de plaatselijke ho-
reca. 
«We doen niet echt grootse din-
gen bij onze seizoensopening,
maar willen de mensen toch
een extraatje aanbieden tijdens
dit eerste weekend. Onze hore-
ca zet daarom zijn beste beentje
voor», aldus communicatiever-
antwoordelijke Nena Agyei. 
Er kwamen dit weekend meer
dan 1500 bezoekers naar het
Zilvermeer. 
«Vooral zondag kwamen de
meeste mensen. zaterdag zat
het weer wat tegen. Het was dus
zeker een geslaagde start.» Som-
migen werden met het toeristi-
sche treintje ‘Zilverlijn’ door-
heen het domein geloodst en
konden zo de mooiste plekjes
van het park ontdekken. (CVB)

KEMPEN
15
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De thuisploeg kon de prima start verzilveren
in winst. De wedstrijd was al snel beslist en
wat de bezoekers na rust ook probeerden, een
verdiende eerredder kwam er niet.

De bezoekende coach koos voor een aanval-
lende opstelling, maar gaf na de wedstijd toe
dat hij de verkeerde tactiek had gebruikt om
dit Dessel af te stoppen. De thuisploeg combi-
neerde goed en op de aanvalsdrift van de
thuisploeg kreeg Heist geen vat. Bij de eerste
snedige thuisaanval was het al meteen raak.
De scherpe voorzet van Breugelmans werd
door Gerits aan de tweede paal binnengescho-
ven. Verdediger Gerits kreeg een aanvallende
rol omdat Jutten ontbrak, en dat rendeerde on-
middellijk. Aan de overkant kon Ventose een
aarzeling in de thuisdefensie niet afstraffen.
De thuisploeg bleef aan een hoog tempo de be-
zoekende defensie onder druk zetten. Smet
besloot nog een goede collectieve aanval roe-
keloos over, terwijl Baeten, goed diep gestuurd
door Dreesen, op de uitgekomen doelman be-
sloot. Vansimpsen verdubbelde de voorsprong
toen hij de vrijschop van Janssens binnenkop-
te. Amper een minuutje later verlengde Breu-
gelmans de voorzet van Smet in de voeten van
Janssens, die beheerst afwerkte. Heist reageer-
de met een vluchtschot van Kabeya, en een
goede actie van Challouk, maar Kustermans
was telkens paraat. Heist bleef aandringen en
na hoekschop moest Gerits zijn doelman bij-
springen om de kopbal van Nwadikwa van de
lijn te keren.
Tijdens de rust werd de tactiek van Heist wat
aangepast en dat resulteerde gedurende twin-
tig minuten in meesterschap van de bezoe-
kers. Kabeya, Challouk en Badiane kwamen
dichtbij het doelpunt dat terug spanning in de
wedstrijd had kunnen brengen. De thuisploeg
werd in die fase gedwongen om te counteren,
maar lukte daar niet meer in. Heist liet uitein-
delijk de moed zakken zodat de thuisploeg nog

voor wat dreiging kon zorgen via Breugel-
mans, die een te korte terugspeelbal onder-
schepte, maar de paal trof. Uiteindelijk was het
Vosters, die na hoekschop, het vierde thuis-
doelpunt binnenkopte. Conclusie: een over-
verdiende zege van de thuisploeg en een wel-
iswaar te zwaar verdict voor de bezoekers, die
moedig op zoek waren naar de eerredder. Een
wedstrijd die echt kon bekoren omdat beide
ploegen voluit de aanvallende kaart hadden
getrokken.
Dessel: Kustermans, Smet, Dreesen, Remen, Vosters, Baeten
(72’ Debauve), Janssens, Gerits (79’ Reuten), Tilburgs, Van-
simpsen, Breugelmans (81’ Ofori).
Heist:Van Aerschot, Nwadikwa, Badiane, Grant (45’ Tambeur),
Regnier, Wijns, Webers, Kabeya, Challouk, Dethier (75’ Santo-
ro), Ventose (72’ Troonbeeckx).
Doelpunten: 5’ Gerits (1-0), 20’ Vansimpsen (2-0), 21’ Janssens
(3-0), 89’ Vosters (4-0). (MWM)

Sterk openingshalfuur van
thuisploeg is beslissend

Nicolas Gerits (voor, Dessel).  Foto Mpics

1• DESSEL SPORT - SK HEIST

4-0
Probleemloze zege 

voor bezoekers
De waardeverhouding van deze wedstrijd werd zeker niet in
juiste cijfers uitgedrukt. Het meesterschap van de bezoekers
was erg groot. Gelukkig voor de thuisploeg toonde Geel zich
niet efficiënt.

De bezoekers speelden één van hun beste wedstrijden en hadden
een ruime zege kunnen behalen. Bij de rust hadden er al dubbele cij-
fers op het bord kunnen staan. Het overwicht was erg groot zodat
er elke vijf minuten een scoringskans was en soms zelfs meer dan
één binnen die vijf minuten. Dat er bij de rust nog een blanco score
op het bord stond, was een wonder.  De flaterende afwerking van
de Geel, kwam de thuisploeg goed uit. De bezoekende coach had
minder reden om tevreden te zijn. «Ik was tevreden over het spel
dat op de mat werd gebracht, maar de afwerking, daar kon ik zeker
niet mee tevreden zijn. Wij kregen voor rust een tiental goede sco-
ringskansen, maar de nul was er nog steeds niet af. Het was om de
haren uit het hoofd te trekken. Toch heb ik nooit getwijfeld aan de
zege. Wij speelden een dikke partij en kregen dan ook te horen van
de tegenpartij dat wij de beste ploeg waren die daar dit seizoen op
bezoek was geweest.» Voor rust kreeg Koita drie kansen om de sco-
re te openen, de pocketaanvaller liet na de match al vroeg te beslis-
sen. Ook voor De Norre lukte het niet om enkele goed uitgespeelde
aanvallen met succes te verzilveren. Zelfde verhaal voor Bangoura,
die twee goede pogingen net naast zag gaan. Na rust werd de bres
dan al snel gevonden tot opluchting van de spelers, trainersstaf en
supporters. Na een knap opgezette aanval werd De Norre in schiet-
positie gebracht en deze trof raak van buiten de zestien. Wie dacht
dat de buit binnen was, werd even later terug met beide voeten op
de grond geplaatst. Wellicht gevolg van concentratie verlies, be-
nutte Sprimont de enige kans uit de wedstrijd om gelijk te stellen.
Aarzelende blikken in het bezoekende kamp. Toch werd de draad
terug opgepikt en werd het vertrouwen niet aangetast door deze
misstap. Met een geweldige uithaal vanop meer den 20 meter, trof
Robin raak. Nu was het hek wel van de dam. Geel gaf de controle
niet meer uit de hand en toen Karadayi, na een goede individuele
actie de achterlijn haalde en de bal tot bij De Norre bracht, besliste
hij de wedstrijd met zijn tweede doelpunt van de avond.
Sprimont: Jaa, Saccio (55’ Cissako), Debefve, Carvalho, Nézer, Englebert, Oussallah
(80’ Beltrane), Matoukou, Giargiana, Kouemaha, Sahuke.
ASV Geel:Lenaerts, Hulsmans, Vanaken, Haagen, Nelissen, Kerckhofs, Robin, De Nor-
re, Koita, Bangoura (72’ Van der Heyden), Karadayi.
Doelpunten: 49’ De Norre (0-1), 52’ Kouemaha (1-1), 75’ Robin (1-2), 89’ De Norre
(1-3).
Geel: Giargiana. (MWM)

1• SPRIMONT-COMBLAIN - ASV GEEL
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Stevig weerwerk van Houtvenne, maar Turnhout promoveert

Kempenaren vieren de titel
‘t Is gebeurd: met nog
drie wedstrijden voor de
boeg, blijft Turnhout tien
punten voor op eerste
achtervolger City Pira-
tes en kroont het zich zo
tot kampioen in de derde
amateurklasse B.
BART HERMANS

Voor een talrijk opgekomen publiek no-
teerden we de eerste poging via de be-
zoekers. Wall mikte echter over. Aan de
overkant pakte Dillien uit met eenactie
maar zijn schot ging voorlangs. Ook Van
Asten probeerde met een schot maar
Horsten liet zich niet verschalken. Van
De Vel was er op het kwartier heel dicht
bij op aangeven van Lansu. Zijn poging
werd door Deelkens in twee tijden ge-
pakt. Nadien nam het aantal kansen af,
maar het bleef natuurlijk heel span-
nend. Iets voorbij het halfuur was het
raak via Geudens. Hij werkte een voorzet
vanop links binnen. Turnhout wou echt
kampioen spelen en ging op zoek naar
de gelijkmaker. Wanneer Van Bauwel
topschutter Dillien neerhaalde, ver-
dween de bal op de stip. Schijvenaars
twijfelde niet en knalde zijn twintigste
achter doelman Deelkens. 

Door het oog van de naald
Concurrent City Pirates bleek ruim voor
te staan bij Racing Mechelen dus moest
Turnhout absoluut winnen om zater-
dagavond al te kunnen vieren. In het be-
gin van de tweede helft werd Dillien
diep gestuurd. De doelpuntenmachine
van Turnhout was niet egoïstisch en leg-
de breed voor de mee opgerukte Lansu.
Deze twijfelde niet en zette een belang-

rijke treffer op het scorebord. Net voor
het uur probeerde Van De Vel doelman
Deelkens te verschalken. Deelkens pakte
uit met een redding maar Versmissen
maakte in de rebound er 3-1 van. De
match leek gespeeld maar dat was bui-
ten Van Asten gerekend die er met een
mooie actie vijf minuten voor tijd 3-2
van maakte. Er ging echter een discuta-
bele fase aan vooraf waarin de lijnrech-
ter verkeerdelijk de bal in het voordeel

van de bezoekers leek te geven. In de
laatste minuut kroop Turnhout tot twee-
maal toe door het oog van de naald. Eerst
moest Michiels redding brengen op de
lijn en even later stootte Ebobo op Turn-
hout-monument en doelman Horsten.
Met nog drie wedstrijd te spelen blijft de
voorsprong van Turnhout tien punten
en pakken ze de titel. Ze promoveren zo
naar tweede amateurklasse en dat werd
tot in de vroege uurtjes uitbundig ge-

vierd door spelers en fans.
KFC Turnhout: Horsten, Michiels, Paridaans, Van Parys,
Dillien (89’ Goossens), Vermissen, Schijvenaars, Van De
Vel (88’ Mafete), Lansu (73’ Machielsen), Eelen, Proost.
Houtvenne: Deelkens, Van Bauwel (53’ Chraou),
Boeckx, Naqqadi, Van Braekel (68’ Michiels), Geudens,
Ebobe, Prud’Homme (68’ Verbert), Van Asten, Felomi-
na, Wall.
Doelpunten: 34’ Geudens (0-1), 40’ Schijvenaars
(1-1, pen.), 49’ Lansu (2-1), 58’ Vermissen (3-1), 84’ Van
Asten (3-2).
Geel: 19’ Van Bauwel, 76’ Naqqadi, 76’ Felomina, 76’
Paridaans, 78’ Machielsen, 86’ T. Michiels. (BHG)

De spelers van KFC Turnhout vieren op het podium dat voor de hoofdtribune is opgesteld. Foto Mpics

3B• KFC TURNHOUT - HOUTVENNE
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LENNERT VERSMISSEN - FC TURNHOUT

«Scoren in deze
wedstrijd is

extra speciaal»
KFC Turnhout won zaterdagavond
met 3-2 van Houtvenne en is hier-
door kampioen in derde amateur-
klasse B.

«Het was zoals te verwachten geen ge-
makkelijke partij. Vooral in de eerste
helft hadden we het lastig tegen deze
tegenstander.» Aldus Lennert Versmis-
sen. «In de tweede helft lopen we dan
3-1 uit. Mede door een foutjes van de
grensrechter komen ze terug tot 3-2 en
toen werd het spannend. Wim (Hor-
sten) was wederom heel belangrijk met
zijn safe in de laatste minuut.» Versmis-
sen scoorde de 3-1. «Niels (Van De Vel)
zag zijn poging gered maar ik voelde
aan dat ik moest volgen en kon binnen-
knallen. Zo scoren in de kampioenen-
wedstrijd is nog extra speciaal.» Turn-
hout moet nu nog drie keer aan de bak.
«De derby tegen Vosselaar, dat nog
eindronde kan spelen, zit er nog tussen.
We willen eigenlijk alles nog winnen en
zo met een schitterend gevoel afslui-
ten.» Versmissen blikte ook al vooruit
naar volgend seizoen. «Voor deze jon-
ge groep liggen er nog heel wat moge-
lijkheden dus ik denk dat we ons daar
ook wel kunnen tonen. Kampioen zul-
len we wel niet spelen maar we zullen
het ook daar goed doen.» (BHG)

TOM MOONS - FC TURNHOUT

«We verdienen het
om te promoveren»

Trainer Tom Moons was een tevre-
den man na de wedstrijd van KFC
Turnhout tegen Houtvenne. 

«Bij 3-1 leek het dat we gewoon konden
aftellen, maar toen er nog een doelpunt
viel werd het heel spannend. De ontla-
ding was er nog groter door.» Moons
die allicht een van de komende dagen
bijtekent bij Turnhout vindt zijn ploeg
een verdiende kampioen. «Na de zware
bekercampagne begon het wat aarze-
lend, maar na een zestal wedstrijden
liep het heel goed met het gekende re-
sultaat.» De volgende weken zal dui-
delijk worden met welke kern Turnhout
naar tweede amateurklasse trekt. «Bij-
na iedereen blijft en we gaan bekijken
wie we kunnen halen. We hebben na-
tuurlijk ook onze budgettaire beper-
kingen en willen niet dezelfde fouten
als in het verleden maken.» Moons be-
seft dat ze in een moeilijke reeks zullen
terecht komen. «Ploegen als Boom,
Hoogstraten en Duffel hebben zich al
danig versterkt. Toch hopen we dat we
rustig verder kunnen bouwen en met
deze jonge gasten in die reeks kunnen
groeien als ploeg en club.» (BHG)

VOETBAL � KORT
� ASV GEEL
Benjamin Van den Ackerveken moest
forfait geven wegens ziekte. Matthiece
Nelissen keerde terug in de ploeg na
een gele schorsing. Jo Christiaens en
Jasper Van der Heyden werden in de ba-
sis vervangen door Ahmet Karadayi en
Nicolas Robin. (MWM)
� DESSEL SPORT
Thomas Jutten was niet fit geraakt. Hij
sukkelt met een blessure aan de hiel en
zal een tweetal weken moeten rusten.
(MWM)

Lennert Versmissen (l.). Foto Mpics

Trainer Tom Moons (r.). Foto Mpics

Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) start op 10 april met de eigenlijke
heraanleg van de E34. Tijdens de voorbe-
reidende werken was de hinder nog be-
perkt, maar vanaf maandag zal die sterk
toenemen. In beide richtingen moet het
verkeer over twee versmalde rijstroken
en de op- en afritcomplexen van
Beerse en Turnhout-West zijn af-
gesloten richting Antwerpen.
JEF VAN NOOTEN
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MOL

Zilvermeer
presenteert
‘1, 2, 3 ...
avontuur!’
Op maandag 10 en dinsdag 11
april opent het Zilvermeer de
Week van de Provinciedomei-
nen met ‘1, 2, 3 ... avontuur!’. Tij-
dens dit avontuur ontdek je van
13 tot 16.30 uur letterlijk een an-
dere kant van het Zilvermeer,
waar nog bijna niemand ge-
weest is. Je betaalt 5 euro inkom
en krijgt een polsbandje, goed
voor 3 spannende activiteiten.
Er kan worden gevlogen aan de
kabelbaan, gevaren op het blau-
we water met verschillende
vaartuigen of worden deelge-
nomen aan een avontuurlijke
wandeling over allerhande hin-
dernissen en vlonderpaden.

(CVB)

LICHTAART
HERENTALS

Balance Health
Center brengt
dansvoorstelling
Balance Health Center uit Licht-
aart, pakt op zaterdag 22 en
zondag 23 april, in ‘t Schaliken
van Herentals uit met de dans-
voorstelling ‘Inspire’. Het zijn de
grotere dansers die tijdens
voorstelling op het podium zul-
len staan. Klassiek ballet, mo-
derne dans, zumbakids en hip
hop zijn de diverse dansstijlen
die in de show worden opge-
voerd. Freya Pauwels, Jessica
Geens, Juta Vercammen, Ellen
Stappaerts en Inge Luyten, die
eveneens de artistieke leiding
voor haar rekening neemt, zijn
de diverse choreografen. Zater-
dag zijn er voorstellingen om
14.30 uur en 19.30 uur, zondag
start het optreden om 14.30 uur.
Reserveren kan in ‘t Schaliken,
Grote Markt 35 in Herentals. Te-
lefoon: 014/28.51.30. (TJH)

MOL

Ontdek
boekenwereld van
abdij van Postel
De Molse Gidsenkring neemt je
op zondag 9 april mee voor een
geleid bezoek aan de boeken-
wereld van de abdij van Postel.
Ze brengen een bezoek aan de
toonzaal van de bibliotheek. Mi-
niaturen, wiegendrukken, Plan-
tijndrukken en vele andere wer-
ken vormen de ‘Postelse Pracht’.
De bibliotheek bevat een schat
aan bijzondere boeken waaron-
der rijk geïllustreerde hand-
schriften of miniaturen, wie-
gendrukken uit de 15de eeuw
en uitzonderlijke drukken uit de
16de en 17de eeuw. Een eerste
groep verzamelt om 14 uur aan
het wit poortgebouw van de ab-
dij. Een tweede groep vertrekt
om 15.30 uur. De deelname is
gratis. Reserveren hoeft niet.
Het bezoek duurt ongeveer één
uur. (CVB)

TURNHOUT
Auto’s botsen
Op de Steenweg op Merksplas in
Turnhout zijn vrijdag twee
voertuigen op elkaar gebotst.
Twee inzittenden zijn gewond
geraakt. (JVN)

MOL
Meubilair gestolen
Dieven zijn een leegstaand pand
in de Bergstraat in Mol binnen
gedrongen. De inbraak werd
donderdagavond rond 22.15
uur vastgesteld. De inbrekers
zijn binnen geraakt via de ach-
terdeur. Ze gingen aan de haal
met meubilair. (JVN)

WEELDE
Bestelwagen gestolen
In een loods aan De Hoek in
Weelde (Ravels) is vrijdagoch-
tend rond 6 uur een inbraak
vastgesteld. De daders gingen er
aan de haal met een bestelwa-
gen, nadat ze die eerst hadden
vol geladen met gereedschap.

(JVN)

Vanaf maandag gaat heraanleg E34 echt van start

Nieuw wegdek: extra hinder

Het wegdek van de E34 tussen Lil-
le en Turnhout is aan vernieu-
wing toe. In opdracht van het
Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) is een aannemer sinds 13
maart bezig met de voorberei-
dende werken, zoals het maken
van doorsteken in de midden-
berm. Maar vanaf volgende week,
maandag 10 april, beginnen de ei-
genlijke werken aan het wegdek.
De snelweg wordt dan vernieuwd
richting Antwerpen, en de hinder
voor het verkeer neemt sterk toe.
«Momenteel voert de aannemer
nog voorbereidende werken uit
om de werf en de bijhorende tij-

delijke verkeersafwikkeling voor
te bereiden. Enkel het verkeer
richting Nederland ondervindt
daarbij hinder», zegt Jef Schoen-
maekers, woordvoerder van het
Agentschap Wegen en Verkeer.

Op-en afritten
«Vanaf maandag 10 april start de
eerste fase van de eigenlijke on-
derhoudswerken en wordt er ge-
durende anderhalve maand ge-
werkt in de richting van Antwer-
pen. De verkeershinder zal dan
groter worden omdat het verkeer
in beide richtingen over twee ver-
smalde rijstroken moet rijden.»

Naast de versmalde rijstroken is
er nog bijkomende hinder omdat
in de richting van Antwerpen de
op- en afritten in Beerse (22) en
Turnhout-West (23) afgesloten
zijn. «Verkeer dat de snelweg wil
oprijden richting Antwerpen
moet gebruik maken van de na-
bijgelegen complexen Lille (21)
en Turnhout-Centrum (24) of de
oprit richting Nederland nemen
en keren op het complex Turn-
hout-centrum», zegt Jef Schoen-
maekers. «Verkeer op de E34 rich-
ting Antwerpen dat de snelweg
wil verlaten kan dat niet in Beerse
en Turnhout-West, en moet afrij-

den op de complexen Lille of
Turnhout-centrum.» Door de ge-
sloten op- en afritcomplexen zal
er ook meer verkeersdrukte zijn
op enkele secundaire wegen.

Flitscamera
Tijdens het weekend van 8 en 9
april worden de betonnen ele-
menten geplaatst om de rijrich-
ting van elkaar te kunnen schei-
den. Het verkeer over Nederland
kan daardoor maar over één rij-
strook die weekend. Verkeer rich-
ting Antwerpen moet pas tegen
zondagavond enkele uren over
één rijstrook rijden. Vanaf zondag

omstreeks middernacht treedt de
verkeerssituatie van fase 1 in
werking. «Tijdens de volledige
duur van de werken wordt er een
snelheidsbeperking van 70 km/u
ingesteld die geldt langsheen de
hele werfzone tussen Lille en
Turnhout. Een mobiele flitscame-
ra zal de naleving ervan controle-
ren», besluit Schoenmaekers.
De eerste fase van de werken
duurt tot eind mei. Daarna krijgt
de andere rijrichting een nieuw
wegdek. Daarbij blijft de hinder
voor het verkeer even groot. Pas
tegen het bouwverlof zal de hin-
der achter de rug zijn.

Zo ziet de verkeerssituatie er uit tijdens de eerste fase tot eind mei. Foto AWV, repro JVN

De volgeladen beerkar kantelde en de lading kwam in de berm en voortuin terecht . Foto Vanderveken

Een mestkar heeft vrijdagna-
middag de nodige hinder ver-
oorzaakt op het kruispunt van
de Lage Weg en de Castelréweg
in Minderhout.
De landbouwer had vermoede-

lijk zijn bocht iets te scherp ge-
nomen en daardoor ging zijn
volgeladen beerkar aan het kan-
telen. De lading kwam deels in
gracht, de berm en de voortuin
terecht. Ook een verlichtings-

paal en een elektriciteitskabel
geraakten beschadigd. Een deel
van de lading liep ook het kel-
dergat van de woning in, maar
de brandweerlui konden erger
voorkomen. (VTT)

MINDERHOUT

Mestkar vloeit leeg op kruispunt

In de Steegstraat opende giste-
ren CaVino Bar de deuren. Tot
enkele maanden geleden wer-
den in het pand bloemen ver-
kocht. An Mentens, die samen
met Jens Wouters, de CaVino
Bar gaat uitbaten, tekende voor
het interieur.

«CaVino Bar is het logisch gevolg
van de Cavino Pop-Up Bar die
enkele zomers in Olmen aan het
kanaal stond en veel succes ken-
de. We stuitten voor een voort-
gezette uitbating daarvan op
een veto van het Balens sche-
pencollege. Jammer, maar niet
getreurd. Met deze CaVino Bar
gaan we een stap verder», aldus
Jens.
Het totaal vernieuwde pand

ademt een vakantiesfeer uit
waar de bezoekers in een rusti-
ge sfeer met achtergrondmu-
ziek gezellig kunnen praten.
«Onze kaart is zeer divers: van
frisdrank tot thee en speciale
koffies, biertjes, lekkere wijnen,
cava, prosecco en sterke dran-
ken én we bereiden zuiderse ta-
pa’s. Onze bar biedt plaats aan
een 50-tal personen, de twee
terrassen - aan de voorkant en
de achterkant - meegeteld», al-
dus An.
CaVino Bar (Steegstraat 68) is
enkel op dinsdag gesloten. De
bar is open op maandag, woens-
dag en zondag van 11 tot 23 uur,
op donderdag en zaterdag van
11 tot 1 uur, en op vrijdag van 17
tot 1 uur. (EJM)

Jens en Ann openen CaVino Bar

BALEN

Zaakvoerders Jens en Ann. Foto Maria De La Cruz

MOL
Werken Gasstraat en Gasthuisstraat
Tot en met 21 april geldt in de Gasstraat en Gasthuisstraat beurtelings
verkeer- en parkeerverbod. De verkeersmaatregelen situeren zich tus-
sen de Asstraat en de Doornboomstraat. Dit door grond- en kabelwer-
ken waarbij een aannemer een glasvezelkabel trekt. Tijdens de werken
regelen tijdelijke verkeerslichten het beurtelings verkeer. (CVB)

Het Land van Mark & Merkske
presenteert vanaf 4 mei weer een
culinaire fietsroute door Hoog-
straten, Merksplas en Baarle-
Hertog. Met de culinaire route ge-
nieten de deelnemers niet alleen
van de mooiste plekjes in de om-
geving, maar schuiven ze ook aan

voor een viergangenmenu. On-
derweg houden ze halt in Oud
Hoogstraeten in Hoogstraten
(aperitief), brasserie De Mosten
in Meer (voorgerecht), brasserie
De Twee Leeuwen in Baarle-Her-
tog (hoofdgerecht) en Het Van-
eleke in Merksplas (nagerecht).

De deelnameprijs bedraagt 37,5
euro. Deelnemen kan tussen
donderdag 4 mei en zaterdag 30
september telkens op donderdag,
vrijdag, zaterdag of zondag. Star-
ten kan tussen 10.30 en 12 uur.
Meer info via toerisme@hoog-
straten.be. (VTT)

HOOGSTRATEN/MERKSPLAS/BAARLE-HERTOG

Culinaire fietsroute langs vier horecazaken en natuur
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Ook rechter in beroep gelooft niet in ware liefde tussen Michel en Elisabete

TURNHOUT

Voorlopig geen wittebroodsweken voor Michel Van Eyck (51) uit
Turnhout. De Elvis-fan had gehoopt eindelijk toelating te krijgen
om met zijn Braziliaanse verloofde Elisabete (38) te trouwen,
maar ook in beroep vangen ze bot. Toch geeft het koppel niet op.
«We zetten onze relatie nog twee jaar voort via skype. Daarna is
het inreisverbod van Elisabete afgelopen, en kunnen we een
nieuwe huwelijksaanvraag indienen», zegt Michel Van Eyck.
JEF VAN NOOTEN

Michel Van Eyck is naast cipier in
de gevangenis van Turnhout
vooral ook een grote fan van Elvis
Presley. Het was aan het graf van
zijn idool dat hij in 2014 de Brazi-
liaanse Elisabete Santos Lacerda
kennen. Zij is een al even grote fan
van The King. Na contact via soci-
ale media en een bezoek van Eli-
sabete aan België sloeg de vonk
definitief over. Het koppel beslis-
te te trouwen, maar stootte op
een ‘njet’ van de Belgische over-
heid die een schijnhuwelijk ver-
moedde. Elisabete kreeg zelfs een
inreisverbod van drie jaar aange-
smeerd.

Michel trok naar de rechter om
toch toelating te krijgen, maar
kreeg ongelijk. Hij tekende hoger
beroep aan en was er van over-
tuigd dat hij in beroep wel groen
licht zou krijgen om met zijn Bra-
ziliaanse schone te trouwen. Hij
had immers een stapel bewijzen
van hun liefde: dagelijkse skype-
gesprekken, telefoongesprek-
ken,... èn Michel had vorige zomer
zelfs drie maanden loopbaanon-
derbreking zonder wedde geno-
men om bij Elisabete te zijn. Sa-
men met de advocaatkosten en
de juridische procedures kostte
het hem al een klein fortuin. Veel
meer dan een schijnhuwelijk fi-
nancieel zou opbrengen. Toch
vangen Michel en Elisabete nog
ook bot in hoger beroep.
«De rechter heeft er niet veel
woorden aan vuil gemaakt. Hij
heeft gewoon het vorige vonnis

bevestigd. Het was een rechter
die dit soort zaken normaal niet
doet. Hij is meer bezig met echt-
scheidingen, maar dat is nu net
iets dat we niet moeten hebben»,
zegt Michel Van Eyck. De recht-
bank valt nog steeds over twee
dingen: de verblijfsvergunning
voor Elisabeth en enkele tegen-
strijdigheden over hoe ze elkaar
hebben leren kennen.

Foto
«Als we trouwen krijgt Elisabete
automatisch een verblijfsvergun-
ning. Ook als we ooit zouden
scheiden, mag ze dan nog in Bel-
gië blijven. Maar daar is het haar
niet om te doen», vertelt Michel
Van Eyck. «En die tegenstrijdighe-
den, tja... We weten het gewoon
niet meer. Mijn dochter was er
toen ook bij, en zelfs zij weet niet
meer wie nu juist aan wie heeft
gevraagd om een foto te maken.
Daartegenover staat een dik dos-
sier met bewijzen van onze op-
rechte liefde, maar dat weegt
blijkbaar niet op tegen die twee
andere puntjes.»
Michel Van Eyck was enkele
maanden geleden vastberaden:
bij een negatieve beslissing in be-
roep zou in Brazilië met Elisabete
trouwen. Op aanraden van zijn
advocaat zijn de plannen intus-
sen gewijzigd. «Want als we dan
naar België komen, moet het hu-
welijk hier erkend worden. Maar
ons dossier ligt nog bovenaan de
stapel van vermeende schijnhu-
welijken. Ons huwelijk zou hier
dus niet erkend worden in Bel-
gië», zegt Michel Van Eyck.

Bewijzen
«Het beste dat we kunnen doen,
is onze relatie voortzetten op
deze manier. Nog twee jaar vol
houden, dus. Zoveel mogelijk
naar ginder gaan, voor zover dat
financieel mogelijk is. Alle bewij-
zen van skype, foto’s, brieven en
telefoongesprekken bijhouden.»
Over twee jaar maken Michel en
Elisabete dan wel kans op een hu-
welijk. «Over twee jaar is het in-
reisverbod van Elisabete afgelo-
pen. Dan kan ze terug naar hier

komen, en kunnen we een nieu-
we procedure starten om te trou-
wen. Tegen dan hebben we een
relatie van 5 jaar. Volgens onze
advocaat zal niemand dan nog
zeggen dat het een schijnhuwe-
lijk is», vertelt Michel Van Eyck.
«Het wordt dus nog twee jaar op
onze tanden bijten. Maar on-
danks de grote afstand geloven
we er honderd procent in dat
onze relatie stand zal houden.
Zelfs als het nog 10 jaar zou duren,
zouden we op elkaar wachten.»
Om de komende twee jaar te
overbruggen, probeert Michel zo

Michel Van Eyck en zijn verloofde Elisabete. Foto Jef Van Nooten

«En toch zullen we ooit trouwen»

Struikelmatten aan station
moeten spoorlopen ontmoedigen

Aan de overweg van het station in Turnhout zijn de eerste struikel-
matten van de provincie Antwerpen geplaatst. De overweg aan het
station krijgt niet toevallig de provinciale primeur. «De speciale matten
liggen vlak aan de overweg tussen de straat en het perron. Heel wat
mensen gebruiken die kortere weg om naar de overweg te gaan, maar
dat is verboden en ook levensgevaarlijk. Door de struikelmatten wordt
dit gevaarlijke gedrag ontmoedigd», zegt Thomas Baeken van Infrabel.
Spoorlopen is levensgevaarlijk en ook wettelijk verboden. Dit jaar vie-
len al in ons land al 3 dodelijke slachtoffers en 1 zwaargewonde. (JVN)

TURNHOUT

De struikelmatten werden vrijdagochtend geplaatst. Foto VN

RIJKEVORSEL

Nieuw onderzoek
naar ruilverkaveling
Het gemeentebestuur van Rij-
kevorsel start een nieuw onder-
zoek naar het nut van een ruil-
verkaveling in de streek rond
Rijkevorsel, Wortel (Hoogstra-
ten) en Merksplas. De gemeente
wil nagaan of een betere ont-
sluiting van bepaalde percelen
voordelen voor de landbouw
oplevert, maar ze moet ook re-
kening houden met het milieu.
Jaren geleden heeft de Vlaamse
Landmaatschappij al een ont-
werp-ruilverkavelingsplan op-
gesteld. De Vlaamse Landmaat-
schappij kopppelde daaraan
maatregelen in functie van een
betere ontsluiting, meer ver-
keersveiligheid, de komst van
recreatie en een betere water-
kwaliteit.
De ruilverkaveling kan pas uit-
gevoerd worden nadat de mi-
nister de ruilverkaveling nuttig
heeft verklaard, op basis van een
openbaar onderzoek.
Eerst moet een milieueffectrap-
port opgesteld worden waarin
de gevolgen voor het milieu
worden onderzocht. Dat wordt
nu uitgevoerd. Daarna worden
alle eigenaars persoonlijk op de
hoogte gebracht van het open-
baar onderzoek in 2018.
Als er geen bezwaren worden
ingediend, kan de ruilverkave-
ling vanaf 2019 uitgevoerd wor-
den. (VTT)

vaak mogelijk naar Brazilië te rei-
zen om bij elkaar te zijn. «Op paas-
maandag reis ik voor acht weken
naar Brazilië. Ook eind dit jaar of
begin volgend jaar wil ik terug

gaan, en in de zomer van 2018
neem ik opnieuw drie maanden
loopbaanonderbreking. Ik blijf
voor haar gaan, en ooit zullen we
trouwen.»

We zetten onze
relatie nog twee jaar
voort via Skype.
Dan kunnen we een
nieuwe
huwelijksaanvraag
indienen

MICHEL
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15.000 FANS BEZORGEN TOM BOONEN PRACHTIG AFSCHEIDSFEEST AAN ZILVERMEER

MOL

Tom Boonen nam zaterdag af-
scheid door de grote poort. Niet
de verwachte 20.000 wielerlief-
hebbers, maar toch een grote
massa zag hoe hij zijn laatste ki-
lometers als profrenner afhaspel-
de. Samen met andere grote na-
men als Peter Sagan, Philippe Gil-
bert en Marcel Kittel streed hij op
de paadjes van het Zilvermeer
voor de overwinning. En hoe kan
het ook anders: Tom won. Terwijl
vader André live als cocommen-
tator het evenement mee kleur
gaf op VTM, maakten de profs en
ex-profs er een onvergetelijke na-
middag van. «Dat er zoveel grote
namen aanwezig zijn, doet mij
deugd. Het is een mooi geschenk
en getuigt van veel respect», sprak
Boonen fier.

West-Vlaanderen
Dat Tom fans heeft over het hele
land, bewijst Astrid Verlynden uit
het West-Vlaamse Meulebeke.
Samen met haar man Tonny De
Volder wachtte ze net voor het
podium haar idool op. Ze hoopte
nog een glimp op te vangen van
haar held. Met tranen in de ogen
kreeg ze amper iets gezegd toen
Tom op het toneel verscheen.
«We deden alle koersen in België
waar hij aan de start stond. Ik heb
thuis hele dossiers over hem. Dit
afscheid doet ongelooflijk veel

pijn.» Balenaar Jan Smets geniet
zichtbaar van het evenement.
«Tom is een fantastische vent. Dat
we nu kunnen afscheid nemen op
zo’n prachtig evenement, is schit-
terend.»

Van Echelpoel
Zijn laatste meters legde Tom af
onder luid applaus van het pu-
bliek. Hij finishte solo en was
zichtbaar aangedaan. «Ik kreeg op
het laatste moment kippenvel. Ik
besef het nu nog meer dan na Pa-
rijs-Roubaix.» Tijdens de huldi-
ging op het grote podium, waar
een aantal artiesten het geheel
muzikaal opfleurde, kon er zelfs
nog een dansje af. Op de tonen
van ‘Kind van de duivel’ van Je-
broer ‘hakte’ het hele Quickstep-
team er als gabbers op los. Ook Sa-
gan placeerde een danspasje. Van
Echelpoel maakte het feest com-
pleet met fanlied ‘Ziet den Tom’.
«Het is een hele eer om hier te
mogen afsluiten. Hij stopt ook
maar één keer, hé», glimlachte
Van Echelpoel.
Ook organisator Koen Monu was
een tevreden man. «Het is het
volksfeest geworden dat we voor
ogen hadden», zegt hij. Zoals Tom
het zelf wil, gaat de opbrengst van
het evenement integraal naar het
goede doel: het G-Sportfonds, De
Witte Mol en de vzw Bijs.

Supporters komen een laatste maal ‘den Tom zien’.

Tom Boonen maakt nog enkele handtekeningenjagers gelukkig. Foto’s Maria De La Cruz

Nog één keer genieten van hun held

Meer dan 15.000 wielerfans hebben zater-
dag aan het Zilvermeer in Mol hun held Tom
Boonen uitgewuifd. Sommige supporters
konden hun tranen niet bedwingen. «De 
koers zal nooit meer hetzelfde zijn», zegt
diehardfan Astrid Verlynden.

CHRIS VERBOVEN

We deden alle koersen in België 
waar Tom aan de start stond

ASTRID VERLYNDEN EN TONNY DE VOLDE UIT MEULEBEKE

Schitterend dat we op deze manier afscheid
kunnen nemen van Tom

JAN SMETS EN ELS D’HONDT UIT BALEN

Het Joël Smets BMX-circuit in
het sportpark Brasel is giste-
ren heropend na een winter
hard werken. Motorcross-
kampioen Joël Smets en
BMX-revelatie Elke Vanhoof
tekenden present. Om te blij-
ven voldoen aan de vereiste
normen van Internationale
Wielerunie, kreeg het circuit
een makeover. Kosten noch
moeite werden gespaard om
de infrastructuur te verbete-
ren. In oktober vorig jaar
startten de werken. Er werd
een volledig nieuwe accom-
modatie gebouwd. Naast een
nieuw BMX-circuit, met een
hogere startheuvel, zijn er nu
ook een extra Kids-track en
een vernieuwd mountainbi-
keparcours. «We hopen met
dit nieuwe circuit het EK naar
Dessel te halen», zegt voorzit-
ter van de club Frank Smets.
Gisteren konden de eerste
BMX’ers zich al uitleven op
hun favoriete omloop. (CVB)

DESSEL Joël Smets
BMX-circuit
in het nieuw

Enkele jonge BMX’ers maken zich klaar om, in het gezelschap van onder andere 
Joël Smets (rechts), het vernieuwde parcours te testen. Foto Maria De La Cruz

‘Poortje Pik’ is dit jaar wel erg uit de
hand gelopen in Rijkevorsel. Op het
dorpsplein lag het vól, met zelfs ver-
keersborden en een anker van 150 ki-
logram.

‘Poortje Pik’ is een lokale volkstraditie
in de nacht van 30 april op 1 mei. Alles
wat niet vast staat in de plaatselijke
voortuinen, mag worden meegeno-
men om het daarna achter te laten op
het dorpsplein. 
Dat lag maandagmorgen vol met vuil-
nisbakken, containers, brievenbussen,
en tuinkabouters. Zelfs verkeersbor-
den werden er neergegooid. Volgens de
gemeente kan dit niet de bedoeling
zijn. Ze tikt haar inwoners dan ook op
de vingers. «Het moet een leuke traditie
blijven, maar verkeersborden meene-
men, gaat ons iets te ver. Deze staan er
voor de veiligheid. We gaan onze inwo-

ners informeren over wat kan en wat
niet. We deden dit vorig jaar al, maar
we zullen de campagne nog moeten
verbreden. Verbieden willen we dit ze-
ker niet. De traditie wordt door de om-
wonenden steeds positief onthaald»,
vertelt schepen van Feestelijkheden
Karl Geens (N-VA).

Anker
Iedereen weet ondertussen waar hij zijn
verdwenen spullen op maandag kan te-
rugvinden. De meeste inwoners halen
die dan ook dezelfde dag nog op het
dorpsplein op, ook de eigenares van een
anker van 150 kilo. Uit schrik dat het ver-
kocht zou worden als oud ijzer, bleef de
eigenares erbij waken tot er mankracht
en vervoer voorhanden was om het an-
ker terug naar haar tuin te brengen. Zo
is ‘poortje Pik’ toch ook een beetje wer-
ken de Dag van de Arbeid. (CVB)

RIJKEVORSEL ‘Poortje Pik’ loopt uit de hand: 
zelfs verkeersborden op dorpsplein

DJ Ruwe Ronald overleden
DJ Ruwe Ronald, ‘De Witte Stilte’, uit
Herentals is gisterochtend op 64-jarige
leeftijd overleden in het Heilig Hart-
ziekenhuis in Lier. Ronald Luyten was
een populaire feest-dj en destijds ook
nog presentator op LOK-omroep. Ook

was hij een gekend kunsthandelaar op
de Molenvest. Sinds 12 april lag hij in
het ziekenhuis na een hersenbloeding.
Daar is hij maandag overleden. De da-
tum van uitvaartdienst is nog niet vast-
gelegd. (CVB)

HERENTALS

*** 
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Overlijdensberichten

Een rustplaats is er
voor eeuwig en altijd.

Rouwregisters op www.inmemoriam.be

www.vanhovebegrafenissen.be - 014 54 44 76

Heden is aan onze liefde ontnomen

Rouwadres: Brugstraat 10, 2260 Oevel-Westerlo

Gery Baelen
weduwnaar van Simone Van Baelen

Geboren te Menen op 30 oktober 1935 en
ingeslapen te Geel op 12 mei 2017.

De afscheidsplechtigheid met urne zal plaatsvinden in
de aula Van Hove, Grote Markt 44, Westerlo op

donderdag 18 mei 2017 om 10.00 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

De asverstrooiing vindt plaats op de begraafplaats van Oevel.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove,
Grote Markt 42, woensdag 17 mei van 19.00 tot 19.30 uur.

Heer, mijn God, met een oprecht hart 
heb ik U blijde alles opgedragen

    1 Kron. 29,17

In het verlangen naar het Licht en de vreugde
van de Verrijzenis werd in Gods liefde opgenomen

Zuster Oswalda
Muers Maria
Gasthuiszuster van Antwerpen

geboren te Kortenaken op 16 juli 1911,
overleden te Antwerpen op 13 mei 2017.

Dit melden U:

de Gasthuiszusters van Antwerpen
de families Muers en Droogmans

Dankbaar om haar leven en gelovend in de eeuwige Verrijzenis, 
nodigen wij U uit om samen Eucharistie te vieren
op vrijdag 19 mei 2017 om 10.30 uur
in de kapel van het Gemeenschapshuis Sint-Camillus,
Lokkaardstraat 10 – 2018 Antwerpen.

U kan Zuster Oswalda nog een laatste groet brengen
in het Sint-Augustinusziekenhuis, Oosterveldlaan 24 te 2610 Wilrijk, 
tot donderdag tussen 13.30 uur en 18.30 uur.

Gasthuiszusters van Antwerpen
Gemeenschapshuis Sint-Camillus
Lokkaardstraat 10 – 2018 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Uitvaartzorg Michael Deleu 
Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen - 03/345 44 38

Uitvaartverzorging Eddy Luyts, tel. 03/667.55.29, www.eddyluyts.be

echtgenoot van Angèle Lameir (Ā2014)

Geboren te Nispen op 23 juni 1925 
en overleden te Essen (WZC De Bijster) op 11 mei 2017.

De familie meldt u het overlijden van

De uitvaartdienst rond de asurne heeft plaats in de kapel 
van het WZC De Bijster, Nollekensstraat 15 te Essen 

op zaterdag 20 mei 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst in de ontvangsthal vanaf 10.10 uur.

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan de natuur 
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Ieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.
Correspondentieadres: Familie Louis Van Osta

p/a uitvaartverzorging Luyts, Stationsstr. 184 - 2910 Essen.

Louis Van Osta

Met veel liefde herdenken wij ons allerliefste 
dochtertje en zusje,

OLIVIA
°19 mei 1997  + 10 april 2000

De plechtige herdenkingsmis ter nagedachtenis 
zal opgedragen worden op woensdag 17 mei 2017 

in de Begijnhofkerk op het Begijnhof, 
Burchtstraat te Herentals om 19u30.

Eddy en Ilse Hendrickx-De Reze, 
Elisabeth, Emma en Alexia

www.olivia.be

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Maria Vermeiren  
echtgenote van de heer Louis Van Den Heuvel  

 

 
Geboren te Brecht op 26 juni 1930 en overleden  
te Essen in het WZC De Bijster op 10 mei 2017. 

 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen van Maria in de parochiekerk  

van O.L.Vrouw te Wuustwezel op  
zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur,  

gevolgd door de asbijzetting in het urnenveld  
op de begraafplaats aldaar. 

 

Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Hofmans 
Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel 

woensdag 17 mei 2017 van 19.30 tot 20.00 uur. 
 

Rouwadres: Fam. Van Den Heuvel - Vermeiren  
p/a UC Hofmans, Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel  
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
 ________________________________________________   uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 
 

Een schoon leven nam een einde,
zo nemen wij afscheid van

mevrouw

Margriet De Decker
weduwe van de heer

Gerard Van Thielen
° 22 juni 1927 -†13 mei 2017

De afscheidsplechtigheid vindt plaats rond haar 
asurne in de aula Aster van het crematorium 
Pontes, Jules Moretuslei 2 - hoek Legerstraat te Wilrijk,

op donderdag 18 mei 2017 om 11 uur.

Samenkomst in de wachtzaal
van voornoemde aula vanaf 10.45 uur.

Vrienden en kennissen die geen rouwbericht hebben 
ontvangen, worden via deze weg vriendelijk uitgenodigd.
Rouwcentrum Ruggeveld - Ruggeveldlaan 501 - 2100 Deurne 

www.rouwcentrumruggeveld.be - 03 325 01 01

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Maria Beyers  
weduwe van de heer Jos Symens 

 

Geboren te Wuustwezel op 6 juni 1931 en  
overleden in het UZA te Edegem op 13 mei 2017. 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de  uitvaartviering bij te 
wonen op vrijdag 19 mei 2017 om 11.00 uur in de  

parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel, gevolgd door 
de asbijzetting in het urnenveld op de begraafplaats aldaar. 

 

Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Rouwadres: Familie Symens - Beyers 
p/a Uc Hofmans, Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel 
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
 ________________________________________________   uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 

uitvaartcentrumBogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be 

 

De familie meldt met droefheid het overlijden van 
 
 

Elisabeth Brees 
 

weduwe van Urbanus De Bleser 
 

Geboren te Antwerpen op 11 december 1924 
en zacht ingeslapen te Malle in WZC De Dennen op 13 mei 2017. 

 
Lisette kan nog gegroet worden in het uitvaartcentrum 

Bogaerts-Stynen, Handelslei 24 te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, 
op woensdag 17 mei 2017 van 19 uur tot 19.30 uur. 

 

Het afscheid heeft plaats in besloten kring. 
 

Rouwadres: Victorielaan 14, 2980 Sint-Antonius-Zoersel 

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Martha Beyers 
weduwe van de heer Frans Pacquée 

 

Geboren te Wuustwezel  op 6 mei 1925 
en overleden in WZC Sint-Jozef te Gooreind op 15 mei 2017. 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Martha op donderdag 18 mei 2017 om 10.00 uur 

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel, gevolgd 
door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. 

 
Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Rouwadres: Familie Pacquée-Beyers 
p/a Uc Hofmans, Dorpsstraat 85-2990 Wuustwezel  
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
———————————————————————————————-  uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 

Uitvaartzorg Hans Van den Bogaert & Joras - Lier - 03 480 15 78
www.begrafenissenvandenbogaert.be

Geboren te Lier op 9 november 1929 en rustig ingeslapen in 
het wzc Paradijs te Lier op 12 mei 2017.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van

Rouwadres: Familie Van Ouytsel
p/a Uitvaartzorg Hans Van den Bogaert
Lispersteenweg 274, 2500 Lier

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Madeleine op DONDERDAG 18 MEI 2017 om 10 

uur in de Begijnhofkerk te Lier (ingang via Begijnhofstraat).

Aansluitend zal de asurne bijgezet worden bij haar zonen Jan 
en Dirk op de begraafplaats Kloosterheide.

Madeleine VAN OUYTSEL

b De laatste schooldag op 29 juni is voor 
veel kinderen de dag om naar uit te kijken. 
Niet vanwege de vakantie, maar wel om-
dat ze dan een bezoek brengen aan Pen-
nenzakkenrock. De 23ste editie op het Pro-
vinciaal Domein Zilvermeer in Mol presen-
teert een sterke affiche met dertien 
topartiesten. De headliner wordt ongetwij-
feld Gers Pardoel, gevolgd door Gene Tho-

mas, Laura Tesoro, Dean, de KetnetBand, 
Regi, dj Kelly Pfaff, Michael Schack, dj Jelle
B, dj Reeze, en dj Tom (La Barraca).

Initiatie metalrock
Speciaal voor Pennenzakkenrock vormen

Thomas Van Achteren, Hans Lynen, Frede-
rik Covent & Dieter Stryckers de band 
Rock@ddicts. Ze zullen op Pennenzakken-
rock hun eerste metalrock-initiatie geven.

Daarnaast kunnen de kinderen ook ge-
nieten van randanimatie, een campingfes-
tival en een dj-contest voor jong talent. De 
winnaar mag het hoofdpodium openen. 
(vgd)

De affiche van het kinderfestival 
Pennenzakkenrock op het Zilvermeer in 
Mol is volledig. Maar liefst dertien 
topartiesten, onder wie Gers Pardoel, Regi 
en Laura Tesoro, treden er op.

Gers Pardoel. FOTO IMAGEGLOBE

Overlijdensberichten

Een rustplaats is er
voor eeuwig en altijd.

Rouwregisters op www.inmemoriam.be

www.vanhovebegrafenissen.be - 014 54 44 76

Heden is aan onze liefde ontnomen

Rouwadres: Brugstraat 10, 2260 Oevel-Westerlo

Gery Baelen
weduwnaar van Simone Van Baelen

Geboren te Menen op 30 oktober 1935 en
ingeslapen te Geel op 12 mei 2017.

De afscheidsplechtigheid met urne zal plaatsvinden in
de aula Van Hove, Grote Markt 44, Westerlo op

donderdag 18 mei 2017 om 10.00 uur.

Samenkomst in de aula vanaf 9.45 uur.

De asverstrooiing vindt plaats op de begraafplaats van Oevel.

Er is gelegenheid tot groeten in het funerarium Van Hove,
Grote Markt 42, woensdag 17 mei van 19.00 tot 19.30 uur.

Heer, mijn God, met een oprecht hart 
heb ik U blijde alles opgedragen

    1 Kron. 29,17

In het verlangen naar het Licht en de vreugde
van de Verrijzenis werd in Gods liefde opgenomen

Zuster Oswalda
Muers Maria
Gasthuiszuster van Antwerpen

geboren te Kortenaken op 16 juli 1911,
overleden te Antwerpen op 13 mei 2017.

Dit melden U:

de Gasthuiszusters van Antwerpen
de families Muers en Droogmans

Dankbaar om haar leven en gelovend in de eeuwige Verrijzenis, 
nodigen wij U uit om samen Eucharistie te vieren
op vrijdag 19 mei 2017 om 10.30 uur
in de kapel van het Gemeenschapshuis Sint-Camillus,
Lokkaardstraat 10 – 2018 Antwerpen.

U kan Zuster Oswalda nog een laatste groet brengen
in het Sint-Augustinusziekenhuis, Oosterveldlaan 24 te 2610 Wilrijk, 
tot donderdag tussen 13.30 uur en 18.30 uur.

Gasthuiszusters van Antwerpen
Gemeenschapshuis Sint-Camillus
Lokkaardstraat 10 – 2018 Antwerpen
Digitaal condoleren via www.michaeldeleu.be

Uitvaartzorg Michael Deleu 
Lange Lozanastraat 237 - 2018 Antwerpen - 03/345 44 38

Uitvaartverzorging Eddy Luyts, tel. 03/667.55.29, www.eddyluyts.be

echtgenoot van Angèle Lameir (Ā2014)

Geboren te Nispen op 23 juni 1925 
en overleden te Essen (WZC De Bijster) op 11 mei 2017.

De familie meldt u het overlijden van

De uitvaartdienst rond de asurne heeft plaats in de kapel 
van het WZC De Bijster, Nollekensstraat 15 te Essen 

op zaterdag 20 mei 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst in de ontvangsthal vanaf 10.10 uur.

Aansluitend vertrouwen we zijn as toe aan de natuur 
op de begraafplaats van Essen-Centrum.

Ieder die zich betrokken voelt, is van harte welkom.
Correspondentieadres: Familie Louis Van Osta

p/a uitvaartverzorging Luyts, Stationsstr. 184 - 2910 Essen.

Louis Van Osta

Met veel liefde herdenken wij ons allerliefste 
dochtertje en zusje,

OLIVIA
°19 mei 1997  + 10 april 2000

De plechtige herdenkingsmis ter nagedachtenis 
zal opgedragen worden op woensdag 17 mei 2017 

in de Begijnhofkerk op het Begijnhof, 
Burchtstraat te Herentals om 19u30.

Eddy en Ilse Hendrickx-De Reze, 
Elisabeth, Emma en Alexia

www.olivia.be

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Maria Vermeiren  
echtgenote van de heer Louis Van Den Heuvel  

 

 
Geboren te Brecht op 26 juni 1930 en overleden  
te Essen in het WZC De Bijster op 10 mei 2017. 

 

 
Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons  
afscheid te nemen van Maria in de parochiekerk  

van O.L.Vrouw te Wuustwezel op  
zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur,  

gevolgd door de asbijzetting in het urnenveld  
op de begraafplaats aldaar. 

 

Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum Hofmans 
Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel 

woensdag 17 mei 2017 van 19.30 tot 20.00 uur. 
 

Rouwadres: Fam. Van Den Heuvel - Vermeiren  
p/a UC Hofmans, Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel  
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
 ________________________________________________   uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 
 

Een schoon leven nam een einde,
zo nemen wij afscheid van

mevrouw

Margriet De Decker
weduwe van de heer

Gerard Van Thielen
° 22 juni 1927 -†13 mei 2017

De afscheidsplechtigheid vindt plaats rond haar 
asurne in de aula Aster van het crematorium 
Pontes, Jules Moretuslei 2 - hoek Legerstraat te Wilrijk,

op donderdag 18 mei 2017 om 11 uur.

Samenkomst in de wachtzaal
van voornoemde aula vanaf 10.45 uur.

Vrienden en kennissen die geen rouwbericht hebben 
ontvangen, worden via deze weg vriendelijk uitgenodigd.
Rouwcentrum Ruggeveld - Ruggeveldlaan 501 - 2100 Deurne 

www.rouwcentrumruggeveld.be - 03 325 01 01

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Maria Beyers  
weduwe van de heer Jos Symens 

 

Geboren te Wuustwezel op 6 juni 1931 en  
overleden in het UZA te Edegem op 13 mei 2017. 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd de  uitvaartviering bij te 
wonen op vrijdag 19 mei 2017 om 11.00 uur in de  

parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel, gevolgd door 
de asbijzetting in het urnenveld op de begraafplaats aldaar. 

 

Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Rouwadres: Familie Symens - Beyers 
p/a Uc Hofmans, Dorpsstraat 85, 2990 Wuustwezel 
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
 ________________________________________________   uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 

uitvaartcentrumBogaerts-Stynen | Zoersel - Malle | 03/383 17 71 | bogaerts@dela.be 

 

De familie meldt met droefheid het overlijden van 
 
 

Elisabeth Brees 
 

weduwe van Urbanus De Bleser 
 

Geboren te Antwerpen op 11 december 1924 
en zacht ingeslapen te Malle in WZC De Dennen op 13 mei 2017. 

 
Lisette kan nog gegroet worden in het uitvaartcentrum 

Bogaerts-Stynen, Handelslei 24 te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, 
op woensdag 17 mei 2017 van 19 uur tot 19.30 uur. 

 

Het afscheid heeft plaats in besloten kring. 
 

Rouwadres: Victorielaan 14, 2980 Sint-Antonius-Zoersel 

De familie meldt het overlijden van 
 

MEVROUW 

Martha Beyers 
weduwe van de heer Frans Pacquée 

 

Geboren te Wuustwezel  op 6 mei 1925 
en overleden in WZC Sint-Jozef te Gooreind op 15 mei 2017. 

 

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Martha op donderdag 18 mei 2017 om 10.00 uur 

in de parochiekerk van O.-L.-Vrouw te Wuustwezel, gevolgd 
door de teraardebestelling op de begraafplaats aldaar. 

 
Familie, vrienden en kennissen die geen rouwbericht  
ontvingen, worden bij deze vriendelijk uitgenodigd. 

 

Rouwadres: Familie Pacquée-Beyers 
p/a Uc Hofmans, Dorpsstraat 85-2990 Wuustwezel  
Online condoleren: www.uitvaartcentrum-hofmans.be 
———————————————————————————————-  uitvaartcentrumHofmans|03 669 62 66| hofmans@dela.be 

Wuustwezel | Kalmthout | Hoogstraten 

Uitvaartzorg Hans Van den Bogaert & Joras - Lier - 03 480 15 78
www.begrafenissenvandenbogaert.be

Geboren te Lier op 9 november 1929 en rustig ingeslapen in 
het wzc Paradijs te Lier op 12 mei 2017.

Met diepe droefheid melden wij u het overlijden van

Rouwadres: Familie Van Ouytsel
p/a Uitvaartzorg Hans Van den Bogaert
Lispersteenweg 274, 2500 Lier

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te 
nemen van Madeleine op DONDERDAG 18 MEI 2017 om 10 

uur in de Begijnhofkerk te Lier (ingang via Begijnhofstraat).

Aansluitend zal de asurne bijgezet worden bij haar zonen Jan 
en Dirk op de begraafplaats Kloosterheide.

Madeleine VAN OUYTSEL

Volledige affiche Pennenzakkenrock bekend

Gers Pardoel sluit schooljaar af
Mol 
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BEL-20
BRUSSEL

+0,38%
4023,65

€   STOXX50
EUROPA

+0,12%
3641,88

DOW JONES
NEW YORK

+0,41%
20981,94

NASDAQ
NEW YORK

+0,46%
6149,67

AEX
AMSTERDAM

+0,13%
535,41

FTSE
LONDEN

+0,26%
7454,37

DAX
FRANKFURT

+0,29%
12807,04

CAC-40
PARIJS

+0,22%
5417,40

OLIE
IN DOLLAR

+1,93%
51,82

EURO/DOLLAR

+0,88%
1,0972

GOUD
DOLLAR/OUNCE

+0,17%
1233,30

ZILVER
DOLLARCT/OUNCE

+1,46%
1665,50

BEURS VAN BRUSSEL

Dexia 4,8%
Eckert-Ziegler 4,0%
Nyrstar 3,3%
Vranken-Pommery 2,5%
Exmar 2,3%
Melexis 2,1%
Van de Velde 2,0%
Solvay 1,8%
smartphoto group 1,7%
EVS Broadcast Eq. 1,7%

Cofinimmo Bevoorrechte-14,9%
Option -14,3%
Sipef-recht -10,8%
KKO International -9,3%
4Energy Invest -8,5%
Curetis -6,0%
Celyad -4,8%
Sioen Industries -4,3%
arGEN-X -3,8%
Barco -2,6%

BINNENLANDSE AANDELEN
Benaming Vorig slot Open Hoogste Laagste Slot Verschil Omzet
4Energy Invest (7,63) 7,15 6,987,15 6,98 -8,52 39400
AB InBev (109,35) 109,65 108,80109,70 108,65 -0,50 116067274
Ablynx (10,79) 10,85 10,8510,88 10,59 +0,56 583300
ABO-Group (2,75) 2,76 2,762,76 2,76 +0,36 77
Accentis (0,04) 0,04 0,040,04 0,04 +1,03 7583
Ackermans-Van Haaren (154,85) 155,55 156,20156,20 155,25 +0,87 3321464
Aedifica (74,00) 73,92 73,2174,20 73,16 -1,07 1280175
Ageas (37,00) 37,15 37,2037,27 36,87 +0,55 27725378
Agfa-Gevaert (4,19) 4,23 4,194,23 4,04 +0,12 2179954
Ahold Delhaize Koninklijke (19,95) 19,96 20,0020,00 19,80 +0,23 69512936
Aperam (43,64) 43,53 44,3744,37 43,20 +1,66 28712295
arGEN-X (15,75) 15,65 15,1515,80 15,15 -3,81 262846
Ascencio (60,61) 60,65 60,8860,89 60,54 +0,45 109907
ASIT biotech (7,17) 7,16 7,007,18 7,00 -2,26 28639
Atenor (47,99) 48,80 47,6548,80 47,60 -0,71 86552
Banimmo A (3,97) 3,95 3,953,98 3,87 -0,48 33153
Barco (90,98) 89,56 88,6190,00 87,10 -2,60 2880576
Befimmo (53,30) 53,41 53,2053,65 52,84 -0,19 1810846
Bekaert (47,45) 47,60 47,2047,94 46,98 -0,53 6526387
Biocartis (10,15) 10,39 10,2610,40 10,21 +1,03 260976
Bone Therapeutics (6,97) 7,19 7,067,19 7,02 +1,29 50071
bpost (22,07) 22,00 21,9022,06 21,75 -0,79 4547384
Brederode (48,84) 48,83 48,8448,84 48,60 0,00 172956
Care Property Invest (20,27) 20,39 20,4620,50 20,39 +0,94 86102
Celyad (37,71) 37,60 35,9138,02 35,57 -4,77 1700196
Cenergy (0,93) 0,91 0,930,94 0,91 0,00 9163
CFE (137,50) 137,20 138,00139,70 137,20 +0,36 1173903
Cie Bois Sauvage (328,65) 330,00 330,00330,00 328,50 +0,41 87672
Cofinimmo (109,45) 110,05 108,85110,10 108,50 -0,55 4335149
Cofinimmo Bevoorrechte aand.1(127,00) 127,00 127,00127,00 127,00 0,00 2032
Cofinimmo Bevoorrechte aand.2(113,50) 96,55 96,5596,55 96,55 -14,93 772
Colruyt (47,92) 48,00 48,1248,12 47,61 +0,43 8159638
Connect Group (1,02) 1,02 1,021,02 1,02 0,00 16323
Curetis (4,35) 4,35 4,094,40 4,09 -5,98 62045
Dalenys (6,22) 6,20 6,156,20 6,13 -1,08 48608
Deceuninck (2,83) 2,80 2,812,83 2,80 -0,57 51478
Delta Lloyd (5,31) 5,30 5,315,33 5,30 +0,08 1157675
Dexia (12,30) 12,30 12,8912,89 12,30 +4,80 54052
D'Ieteren (44,27) 44,22 43,9144,37 43,72 -0,79 1334516
Eckert-Ziegler (9,80) 9,80 10,2010,20 9,75 +4,03 7444
Econocom Group (14,72) 14,71 14,8214,96 14,70 +0,71 2070045
Elia (51,84) 51,61 51,6952,03 51,25 -0,29 1714877
Engie (13,80) 13,89 13,9213,95 13,84 +0,87 77806495
Envipco (9,10) 9,10 9,009,10 9,00 -1,11 8109
Euronav (7,24) 7,27 7,247,34 7,23 -0,03 1089811
Euronext (47,82) 48,03 48,2548,49 47,62 +0,90 4805922
EVS Broadcast Eq. (35,55) 35,85 36,1636,38 35,70 +1,72 556117
Exmar (5,38) 5,42 5,515,55 5,40 +2,34 264274
Fagron (12,38) 12,49 12,4412,54 12,28 +0,44 1586894
Galapagos (78,99) 80,00 80,0980,70 79,60 +1,39 37835968
GBL (87,21) 87,50 87,6387,69 87,14 +0,48 8006364
Genkyotex (2,05) 2,04 2,042,04 2,01 -0,49 38453
Gimv (56,31) 56,30 56,3656,50 56,18 +0,09 995943
Greenyard (18,56) 18,68 18,7018,80 18,66 +0,75 1906148
Hamon Groep (3,27) 3,27 3,273,29 3,25 0,00 17146
Home Invest Belgium (95,17) 95,10 95,3195,44 95,06 +0,15 56261
IBA (53,50) 53,80 53,6554,23 52,80 +0,28 3409057
Iep Invest (6,00) 5,71 6,056,05 5,71 +0,83 2001
Immobel (58,50) 58,30 58,5058,50 58,00 0,00 27750
ING Groep (15,31) 15,35 15,3615,38 15,28 +0,26 163973861
Intervest Off & Ware (23,14) 23,02 23,3023,39 23,02 +0,71 432432
Jensen-Group (41,00) 41,00 41,1041,52 41,00 +0,24 132326
KBC Ancora (44,29) 44,41 44,4944,74 44,26 +0,45 1163213
KBC Groep (67,23) 67,60 67,8167,81 66,90 +0,86 48900829
Keyware Technologies (1,33) 1,35 1,341,35 1,33 +0,37 12118
Kiadis Pharma (8,10) 8,18 8,208,24 8,11 +1,23 57211
Kinepolis (50,19) 49,82 49,9050,29 49,66 -0,58 296753
KKO International (1,50) 1,49 1,361,49 1,28 -9,33 126153
Leasinvest (105,45) 105,40 106,40107,95 105,40 +0,90 237542
Lotus Bakeries (2459,00) 2477,00 2425,002478,95 2425,00 -1,38 228617
MDxHealth (4,93) 4,90 4,975,03 4,69 +0,83 2332110
Melexis (77,57) 77,14 79,2380,20 77,14 +2,14 4331837
Mithra Pharmaceuticals (9,06) 9,16 9,089,17 9,08 +0,25 61319
Montea (48,71) 48,80 49,1649,45 48,80 +0,91 213406
Nationale Bank (3050,00) 3048,00 3065,003065,00 3042,10 +0,49 561680
Nyrstar (4,90) 4,95 5,075,10 4,91 +3,32 1444141
Ontex (32,62) 32,80 32,6032,80 32,24 -0,06 4204548
Option (0,12) 0,12 0,100,12 0,10 -14,29 82338
Orange Belgium (20,14) 19,93 19,7120,05 19,64 -2,13 1918177
Picanol (89,71) 89,70 89,8090,15 88,50 +0,10 105272
Proximus (30,85) 30,85 30,5530,86 30,45 -0,97 20410236
Qrf (25,49) 25,48 25,2325,49 25,11 -1,04 102868
Quest For Growth (8,27) 8,30 8,308,33 8,26 +0,40 157571
RealDolmen (24,85) 24,85 24,6825,00 24,68 -0,66 74048
Recticel (7,19) 7,18 7,137,21 7,10 -0,75 467297
Resilux (159,10) 159,20 159,00159,40 158,60 -0,06 96112
Retail Estates (79,50) 78,84 79,3579,49 78,75 -0,19 283857
Rosier (170,00) 170,00 170,00170,00 170,00 0,00 85000
Roularta Media (26,77) 27,16 26,8627,20 26,86 +0,34 86531
Sapec (167,15) 167,15 169,00169,00 167,15 +1,11 19223
Sioen Industries (32,06) 32,05 30,7032,05 30,05 -4,27 282340
Sipef (65,75) 66,61 64,7066,61 64,70 -1,60 385236
Sipef-recht (2,02) 2,02 1,802,05 1,75 -10,85 98386
smartphoto group (1,55) 1,56 1,581,59 1,56 +1,74 30394
Sofina (133,70) 134,00 134,30134,55 133,60 +0,45 1066096
Solvac (129,40) 129,40 129,50129,50 126,50 +0,08 90940
Solvay (118,90) 119,10 121,05121,10 119,10 +1,81 34478858
Telenet Group (57,42) 57,48 57,7957,86 57,06 +0,64 4922866
Ter Beke (182,00) 182,00 182,00182,00 181,20 0,00 22015
Tessenderlo Group (37,80) 37,85 38,4538,57 37,83 +1,69 971623
Texaf (35,00) 34,98 34,7534,99 34,75 -0,71 17037
ThromboGenics (3,35) 3,40 3,263,40 3,25 -2,57 126746
Tigenix (0,78) 0,79 0,780,79 0,77 +0,26 109386
TINC (12,54) 12,52 12,5212,57 12,52 -0,20 61167
Tubize (Fin.de) (70,50) 70,50 70,2270,75 70,21 -0,40 254195
UCB (77,48) 77,40 77,1177,75 76,64 -0,48 21092989
Umicore (58,88) 59,00 59,0559,60 58,55 +0,29 25460931
Van de Velde (49,50) 49,70 50,4950,49 49,70 +2,00 778004
Vastned Retail Belgium (47,26) 47,30 47,3047,30 47,01 +0,08 23619
VGP (63,99) 63,70 64,6064,60 63,65 +0,95 145013
Viohalco (1,98) 1,96 1,991,99 1,96 +0,61 8111
Vranken-Pommery (23,16) 23,50 23,7523,75 23,50 +2,55 299355

FIXINGMARKT BRUSSEL
BELGISCHE AANDELEN Huidige Vorige
Beluga 1,35 1,35
Campine 15,00 15,50
Candela Invest 7,15 7,25
Co.Br.Ha. 2940,00 2910,03
Emakina Group 15,00 15,00
EMD Music 1,69 1,69
EuroPubliDis 0,18 0,16
Evadix 0,21 0,21
Floridienne 131,10 133,00
Fluxys Belgium D 27,10 26,98
Fountain 1,38 1,40
Growners 1,30 1,30
ICE Concept 0,60 0,60
Immo Moury 53,14 53,15
Immopool 0,12 0,12
Miko 122,00 121,50
Moury Construct 140,01 141,99
NewTree 1,81 1,81
Option Trading 0,47 0,47
PCB 6,00 6,00
Pharco 0,33 0,33
PNS 3,62 3,62
Realco 18,69 18,69
Reibel 6,01 6,01
Sabca 25,95 25,94
Settlements 13,52 13,52
Softimat 2,54 2,50
Spadel 123,02 125,00
Team Kalorik 0,10 0,10
U&I Learning 1,29 1,29
Warehouses 60,00 60,00
Zenitel 14,60 14,31

INDEXEN
Euronext-Euronext 100 1042,64 (+1,33)
Euronext-Next 150 2919,41 (+20,14)
Hong Kong-Hang Seng 25371,59 (+215,25)
Tokyo-Nikkei 225 19869,85 (-14,05)

OBLIGATIES
BELGISCHE Huidige Vorige
Rechtstreekse
OLO3,50%28JUN17 100,48 100,48
OLO5,5%28SEP17 102,31 102,31
OLO4%28MAR18 104,50 104,50
OLO3,75%28SEP20 115,15 115,15
OLO4,25%28SEP21 120,64 120,64
OLO4%28MAR22 121,88 121,88
OLO4,50%28MAR26 134,44 134,44
OLO4%28MAR32 139,46 139,46
OLO5,5%28MAR28 149,75 149,75
OLO5%28MAR35 164,95 164,95
Staatsbons
218 Stsb. 09-17 3.50 100,19 100,19
220 Stsb. 09-17 3.40 101,03 101,03
222 Stsb. 09-17 3.35 101,85 101,85
224 Stsb. 10-18 3.25 102,59 102,59
226 Stsb. 10-18 3.00 103,15 103,15
228 Stsb. 10-18 2.75 103,63 103,63
230 Stsb. 10-18 3.00 104,60 104,76
233 Stsb. 11-19 3.75 106,69 106,75
236 Stsb. 11-19 3.75 107,65 107,65
239 Stsb. 11-19 3.50 108,01 108,01
242 Stsb. 11-19 4.20 110,66 110,67
244 Stsb. 12-20 3.10 108,68 108,68
vlagem 10-20 3.65 - 100,00
vlagem 10-20  3.115 - -
rwallo 10-19 var. - -
rwallo 10-30 4.25 - 100,00
BUITENLANDSE Huidige Vorige
Orco 07-14 2,5 85,39 85,39

BUITENLANDSE AANDELEN
Benaming Vorig slot Open Hoogste Laagste Slot Verschil Omzet
ArcelorMittal (6,65) 6,67 6,87 6,57 6,86 +3,22 214162484
Delta Lloyd (5,31) 5,30 5,33 5,30 5,31 +0,08 1157675
Engie (13,80) 13,90 13,94 13,84 13,92 +0,87 77806495
Global Graphics (3,12) 3,14 3,16 3,10 3,16 +1,28 20048
ING Groep (15,32) 15,35 15,38 15,28 15,36 +0,26 163973861
OIM (0,05) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 452
RTL Group (67,98) 68,02 68,89 68,02 68,41 +0,63 566298
Suez (16,88) 16,24 16,29 16,02 16,14 -4,38 25650483
Total (47,98) 48,17 48,78 48,17 48,35 +0,77 283340183
Unitronics (5,25) 5,22 5,22 5,22 5,22 -0,57 2605
Vranken-Pommery (23,16) 23,50 23,75 23,50 23,75 +2,55 299355

GOUDKOERSEN VRIJE MARKT
In Euro U verkoopt U koopt
Staaf 1 kg. 35910,00 36480,00
Fr.fr. (Nap.) 207,75 214,00
P.Sterl. (oud) 266,00 271,75
P.Sterl. (nieuw) 263,50 270,50
50 Mexic. Pesos 1343,25 1371,25
Maple Leaf 1125,00 1157,00
Gulden 216,50 222,50
Zwits.fr. 210,00 215,00
Krugerrand 1125,00 1157,00
1/4 Krugerrand 281,25 307,00
1/10 Krugerrand 112,50 127,25
Belg. Louis 207,75 212,25
Gouden Ecu 557,00 568,75

WISSELKOERSEN (1 euro =)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Amerikaanse dollar 1,0972Amerikaanse dollar 1,0972
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Australische dollar 1,4741Australische dollar 1,4741
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Brits pond 0,8492Brits pond 0,8492
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Canadese dollar 1,4931Canadese dollar 1,4931
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chinese yuan 7,5629Chinese yuan 7,5629
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Deense kroon 7,4395Deense kroon 7,4395
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hongaarse forint 309,1700Hongaarse forint 309,1700
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hongkongse dollar 8,5440Hongkongse dollar 8,5440
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Israëlische shekel 3,9466Israëlische shekel 3,9466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Japanse yen 124,4500Japanse yen 124,4500
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Noorse kroon 9,3325Noorse kroon 9,3325
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poolse zloty 4,2089Poolse zloty 4,2089
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Roemeense leu 4,5503Roemeense leu 4,5503
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Russische roebel 61,7094Russische roebel 61,7094
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Singaporaanse dollar 1,5342Singaporaanse dollar 1,5342
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tjechische kroon 26,4710Tjechische kroon 26,4710
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Turkse lira 3,9020Turkse lira 3,9020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zuid-Afrikaanse rand 14,4818Zuid-Afrikaanse rand 14,4818
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zweedse kroon 9,6733Zweedse kroon 9,6733
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zwitserse frank 1,0944Zwitserse frank 1,0944

BRANDSTOFPRIJZEN
Huidige Vorige

Blg.En.Super 95 10ppm 1,39 1,39
Blg.En.Super 98 10ppm 1,47 1,47
Dieselolie 10 ppm 1,30 1,30
Stookolie - 2000 l. 0,55 0,55
Stookolie + 2000 l. 0,52 0,52
LPG 0,44 0,44

GROTE BEDRIJVEN IN
ANTWERPEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AB InBevAB InBev -0,50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AgeasAgeas 0,55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Agfa-GevaertAgfa-Gevaert 0,12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ahold Delhaize KoninklijkeAhold Delhaize Koninklijke 0,23

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BASFBASF -1,35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BAYER AGBAYER AG -0,60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .DexiaDexia 4,80

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KBC GroepKBC Groep 0,86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LanxessLanxess 2,66

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ProximusProximus -0,97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telenet Group HoldingTelenet Group Holding 0,64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TotalTotal 0,77

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .UmicoreUmicore 0,29

PENSIOENFONDSEN (euro)
15.05.17 Huidige Vorige
Accent Pension Fund 258,96 254,77
Argenta Pensioensp. 124,31 124,16
Argenta Pensioensp. Def. 70,27 70,18
Belfius Pensi.Fd Bal. Plus 104,02 103,89
Belfius Pensi.Fd High Eq. 138,81 138,63
Belfius Pensi.Fd Low Eq. 116,33 116,22
BNPP B Pens.Fd Bal 192,88 192,65
BNPP B Pens.Fd Gth 164,28 164,07
BNPP B Pens.Fd Sta 153,30 153,12
Crelan Pens Balance 107,59 107,46
Crelan Pens Growth 109,14 109,00
Crelan Pens Stability 104,70 104,58
Hermes-Pension-fonds 185,07 183,01
Inter-Beurs-Hermes 192,76 190,47
Metropol.-Rent.Bal. 192,88 192,65
Metropol.-Rent.Gr. 253,66 253,33
Metropol.-Rent.Stab. 153,30 153,12
Pricos 435,43 434,78
Pricos Defensive 92,63 92,50
Record Top Pension 125,81 125,54
Star Fund 188,32 187,87

Bron:

b Veertig seconden. Meer hadden de 
crowdfunders achter Look & Fin niet no-
dig om in te tekenen op een lening van 
125.000 euro waarmee de keten Balls & 
Glory van tv-kok Wim Ballieu zijn verde-
re expansie wil financieren. Het is al de 
tweede alternatieve financiering die de 
gehaktballenketen onderneemt. 

“Het succes bewijst dat een goede le-
ning vlot een publiek vindt”, zegt Patrick
Soetens van Look & Fin. Hij verwacht dit
jaar zo’n 16 miljoen euro aan leningen 
te kunnen plaatsen, het dubbele van vo-
rig jaar. In maart werd voor het eerst de 
kaap van 1 miljoen per maand gerond. 

“De lening van Balls & Glory kan op ex-
tra belangstelling rekenen omdat Wim 
Ballieu een bekende Vlaming is”, zegt 
Soetens. “Maar er is gewoon een enor-

me vraag bij particulieren naar dit soort 
leningen. Nu het spaarboekje niets meer
opbrengt, kijkt iedereen rond naar alter-
natieven.”

Geen gigantisch risico
Balls & Glory betaalt 7% rente, een

hoog rendement dat normaal wijst op 
een aanzienlijk risico. De lening is niet 
gegarandeerd via een onderpand, zodat
het niet zeker is dat er in het geval van 
een faillissement voldoende activa zijn 

om alle schuldeisers te vergoeden. Toch 
betwist Soetens dat de beleggers zich in 
een onvoorspelbaar financieel avontuur 
storten. “Van onze leningen is tot nu toe 
0,5% niet terugbetaald. Qua risico moet 
je dit product situeren tussen een aan-
deel en het spaarboekje.”

Balls & Glory doet ook nog via een an-
der kanaal een beroep op het spaargeld 
van de particulier. Vorige maand lan-
ceerde het bedrijf een winwinlening van
95.000 euro: een achtergestelde lening, 
maar het rentepercentage ligt lager dan 
bij Look & Fin: 2%. Het extra rendement
zit vooral in het fiscale aspect. Van het 
openstaande bedrag kan jaarlijks 2,5% 
worden afgetrokken van de personen-
belasting, zodat het rendement uitkomt 
op 4,5%. 

Voor Balls & Glory was het nadeel van
de winwinlening dat die beperkt is tot 
Vlaanderen. “Vandaar dat we daarnaast 
de lening via Look & Fin hebben gelan-
ceerd”, zegt Stephanie Van Ooteghem 
van Balls & Glory. De langetermijndoel-
stelling van de keten is om in 2025 we-
reldwijd minstens vijftig vestigingen te 
hebben. 

Beleggers staan in de rij voor restaurantketen Balls & Glory

Wim Ballieu maakt 
gehakt van spaargeld
Gehaktballenketen Balls & Glory 
leende in minder dan een minuut 
125.000 euro bij het grote publiek. 
De honger naar rendabele 
investeringen is door de lage 
spaarrente enorm. “Het succes 
bewijst dat een goede lening vlot 
een publiek vindt”, zegt Patrick 
Soetens van Look & Fin. 

RUBEN MOOIJMAN

Een van de befaamde ballen. FOTO RR
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Balen 

b Gemeentelijke Basisschool De 
Bosmier uit Balen doet mee aan een 
Europees uitwisselingsproject van 
Erasmus+. 45 Spaanse, 7 Finse, 6 
Roemeense en 7 Griekse kinderen
zijn deze week op bezoek in de Kem-
pen, samen met veertien leerkrach-
ten uit de vijf partnerlanden.

“Het uitwisselingsproject loopt
drie jaar en is vorig jaar begonnen. 
Toen vond de internationale week 
plaats in onze Spaanse partner-
school”, zegt directrice Greet 
Snoeckx van de Bosmier. “De zes 
scholen werken samen rond cultuur 
en willen tegen volgend jaar een 

musical uitwerken waarin de cul-
tuur van elk land aan bod komt.” 

Zintuigentuin
Donderdag brachten de leerlingen

een bezoek aan de Balense school, 
waar ze samen met de leerlingen 
deelnamen aan activiteiten zoals 
een wandelzoektocht, sport en spel, 
een quiz en een rondleiding op de 
school en de zintuigentuin. 

Na school bezochten de kinderen

hun gastgezin voor het avondeten 
en een activiteit. Zo schoven de 
Spaanse meisjes Carla en Nayara 
mee aan tafel bij het gezin van Freya
uit Balen. Ondanks het voor hen 
vroege uur smullen ze toch van hun 
croque monsieur. “In Spanje gaan 
we veel later aan tafel voor ons 
avondeten”, vertellen de meiden. 
“Meestal is dat ergens tussen 20u en
21u. Het weer hier is vergelijkbaar 
met dat in het noorden van Spanje. 

Het is vooral in het zuiden en het 
centrum van het land dat het heet is.
De huizen zijn hier wel anders. Bij
ons zijn het vooral appartementen.”

Carla en Nayara vinden het een tof-
fe reis. “Het is leuk om leerlingen uit 
andere landen te ontmoeten. We 
hebben een goedgevuld program-
ma. Woensdag gingen we naar het 
Zilvermeer om te zwemmen en een 
avonturenparcours af te leggen.
Vandaag (donderdag, red.) hebben
we ons geamuseerd met de op-
drachten op school. We zijn zeker 
benieuwd naar waar de volgende 
uitstappen ons brengen.”

De Balense leerlingen vinden het
internationale bezoek evenzeer ge-
weldig. “Je leert nieuwe mensen 
kennen”, zegt Freya. “Vorig jaar ben 
ik mee naar Spanje geweest en dat 
was fantastisch.” Ook de andere 
leerlingen hebben buitenlandse kin-
deren te gast. “Wij zijn gastgezin 
voor twee Finse leerlingen. Daarnet 

hebben we samen opdrachten uitge-
voerd, zodat we al konden kennis-
maken. Dat is wel leuk”, zegt Niels. 

Warmer
De Finse leerlingen Petri, Joel, Lau-

ri en Jenni moesten wel even wen-
nen aan het Belgische weer. “Het is 
hier veel warmer dan in Finland. 
Daar lag nog sneeuw toen we ver-
trokken”, zeggen Joel en Lauri. “Er 
zijn natuurlijk nog verschillen. Zo
zijn de meeste huizen hier gebouwd 
met bakstenen, terwijl wij door-
gaans wonen in houten huizen. We 
vinden het hier wel leuk. Vooral het 
eten is lekker.”

Vrijdag mogen de internationale
leerlingen zich uitleven in Bobbe-
jaanland en in het weekend trekken 
ze samen met Balense leerlingen
naar de Antwerpse Zoo en Sunparks
Kempense Meren in Mol. Maandag 
gaan ze weer naar de Bosmier. 

Liefst 65 kinderen uit 
Spanje, Finland, Roemenië
en Griekenland logeren
deze week voor een 

project van Erasmus+ in de 
Kempen. Donderdag bezochten 
ze partnerschool De Bosmier in 
Balen. ’s Avonds bleven de 
kinderen eten bij gastgezinnen.

80 buitenlandse 
kinderen en 

leerkrachten 
op logement

TOMMY MAES

Europa op bezoek in De Bosmier 
De Bosmier krijgt 
deze week heel wat
extra volk over de 
vloer. FOTO'S TOMMY MAES

Carla en Nayara ontdekken een croque monsieur op zijn Vlaams. 

b Leerlingen uit zeven verschillen-
de scholen en instellingen waren
donderdag present aan het Zilver-
meer voor een inclusieve sport-
dag. De ruim driehonderd leerlin-
gen met en zonder beperking wer-
den in groepjes verdeeld. Samen 

oefenden ze diverse sporten uit,
zoals netbal, voetbal op het strand,
BMX-fietsen en minigolf.

Elkaar aanmoedigen
Leerling Daan (14) van BKLO

Oosterlo vindt het een fijne sport-
dag. “Het is tof om hier samen te
sporten met andere leerlingen”,
vertelt hij. “We kunnen ook heel
goed samen spelen. Het is zeker 
heel leuk. Ik heb nu al onder meer
BMX gereden en netbal gespeeld.
Het fietsen vond ik tot nu toe het 
leukste. En ik wil ook nog even
mee voetballen. Zelf ben ik heel 
sportief, ik speel voetbal bij Sint-

Dimpna in Geel.” 
Bram (11) van het Heilig Graf in

Turnhout rust even uit na een par-
tijtje voetbal. “We hebben daarnet
wel wat hevig gevoetbald”, zegt

hij. “Daarstraks hebben we mini-
golf gespeeld en na de middagpau-
ze leggen we een waterparcours
af. Deze sportdag is een leuk initia-
tief. Je leert samen spelen met kin-

Ruim driehonderd leerlingen 
met en zonder beperking 
hebben donderdag samen 
gesport rond het Zilvermeer 
in Mol. Er staan nog inclusieve
sportdagen gepland in drie 
andere provinciale domeinen.

 Driehonderd leerlingen spelen samen

Inclusieve sportdag 
maakt iedereen blij
Mol, Geel, Turnhout 

deren die een beperking hebben.
Zelf ben ik daar wel vertrouwd
mee, want mijn broer heeft ook
een beperking. Het belangrijkste is
dat je samen speelt, elkaar aan-
moedigt en laat zien dat ze bij de
groep horen.” 

De provincie Antwerpen organi-
seert nu al enkele jaren deze inclu-
sieve sportdag. Dit jaar vindt deze
sportdag voor het eerst plaats in 
vier provinciale domeinen. De ko-
mende weken zijn de Nekker in 
Mechelen, het Peerdsbos in Bras-
schaat en de Schorre in Boom aan
de beurt. (mto)

Kinderen met en zonder beperking oefenen diverse sporten. 
FOTO TOMMY MAES

DAAN
Leerling BKLO
Oosterlo

‘‘Het is tof
om hier te
sporten met

andere leerlingen.’’
FOTO TOMMY MAES

JOKER +
Trekking van zondag 21 mei

Bulletins Inzet

WINNAARS

JACKPOT
6 juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

0                             200.000,00
0                                20.000,00
0                                   2.000,00
2                                       200,00
14                                       20,00
128                                       5,00
1.140                                    2,00
483                                       1,50

Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

STEENBOK

1 - 8 - 9 - 7 - 4 - 3

3.077 9.556 euro

JACKPOT 22/05: ± 600.000 euro

LOTTO
Trekking van zaterdag 20 mei

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6 juiste
5 juiste +
5 juiste
4 juiste +
4 juiste
3 juiste +
3 juiste
2 juiste +

1                          1.000.000,00
1                              167.295,30
112                                1.416,70
285                                 278,30
5.477                                26,80
6.536                                12,00
92.591                                5,00
59.747                                3,00

712.421 4.533.748 euro

Winnende nummers
4 - 11 - 16 - 18 - 20 - 41

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6 juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

0                             200.000,00
0                                20.000,00
2                                   2.000,00
44                                    200,00
409                                    20,00
4.295                                   5,00
42.546                                2,00
16.948                                 1,50

Winnend nummer
+ sterrenbeeld = JACKPOT

STEENBOK

39

9 - 3 - 4 - 8 - 5 - 5

206.233 3.555.161 euro

JACKPOT 24/05: ± 1.000.000 euro

12 maandag
22  mei  2017

EURO MILLIONS
Trekking van vrijdag 19 mei

Winnende nummers

WINNAARS

5  H H

5  H
5 
4  H H

4  H
3  H H

4
2  H H

3  H
3
1  H H

2  H
2  

0                                            0,00
6                             269.554,10
15                               25.112,80
116                               1.588,30
2.155                                  91,10
4.725                                58,00
3.998                                38,90
58.946                              12,10
78.073                                9,70
153.428                             9,30
263.339                             7,60
937.524                             6,40
1.938.752                         3,80

9 - 11 - 12 - 19 - 30
Winnende sterren
4 - 9

JACKPOT 23/05: ± 116.000.000 euro

KENO
Trekking van zaterdag 20 mei

Winnende nummers
1 - 6 - 11 - 21 - 29 - 33- 34 - 36 - 48 -
50 - 55 - 58 - 59 - 62 - 64 - 65 - 66 -
67 - 69 - 70

PICK-3
Winnende nummers
5 - 9 - 3 (Onder voorbehoud)

180 toeristen
24 uur vast 
op Zaventem
Zo’n 180 toeristen die zaterdag
richting Tunesië hadden moeten
vliegen, zijn pas gisteravond rond
19 uur vanop Zaventem kunnen
vertrekken. Vlak voor opstijgen
zaterdag bleek het vliegtuig van Air
Baltic —dat door Neckermann en
Thomas Cook gecharterd wordt —
een defecte motor te hebben. «Die
avond kon geen vervangvliegtuig
meer gevonden worden», aldus
Thomas Cook Belgium. Daarom
bracht de touroperator de  reizigers
onder in het  nabijgelegen Shera-
tonhotel. Daar kregen ze zondag-
ochtend te horen dat ze 24 uur later
dan gepland zouden kunnen ver-
trekken. Thomas Cook Belgium
raadt de reizigers aan per e-mail
een compensatie te vragen. (KSN)

Het beroemdste
bruidsmeisje ter
 wereld, Pippa Middle-
ton (33), is eindelijk zélf
getrouwd. Zes jaar gele-
den stal ze nog de show
in een strakke witte jurk
op het trouwfeest van
haar zus Kate, maar 
op haar eigen huwelijk
zaterdag stak neefje 
George haar de loef af.

Pippa, officieel Philippa,
gaf haar jawoord aan
James Matthews (41),
bankier en multimiljo-
nair, in de St. Mark’s-kerk
in Englefield, Berkshire.
Iets na 12.45 uur was de
besloten plechtigheid
voorbij. Bij het buiten -
komen gaven ze elkaar een
innige kus en vertrokken
naar het nabijgelegen
landgoed van Pippa’s

 ouders voor een royale
 receptie. Pippa arriveerde
aan de kerk in een open old-
timer en droeg een traditio-
nele witte kanten jurk met
korte mouwen en hart -
vormige uitsnijding op de
rug. Zus Kate had de leiding
over een rist bloemen -
meisjes en -jonkers, onder
wie haar  eigen kinderen
George en Charlotte. Kate
had de grootste moeite om
alle pagadders onder

 controle te houden. Zo moest ze
hen tot stilte aanmanen voor ze
de kerk  betraden, en één van de
 oudere jongens maakte een 
V-teken voor de camera. Kleuter
George, de toekomstige Britse
koning, ging zelfs met opzet op
de  peperdure trouwjurk — prijs-
kaartje bijna 50.000 euro — van
tante Pippa staan. . Een uit -
brander van mama Kate volgde,
waarna  George een woedeaan-
val kreeg, zoals dat nu eenmaal
past bij kleutertjes die op hun
donder krijgen.
De vriendin van prins Harry, 
de Amerikaanse ‘Suits’-actrice
Meghan Markle (35), was de grote
afwezige. Maar onmiddellijk na
de plechtigheid reed Harry terug
naar Londen om haar op te pikken
voor het feest. Naar verluidt
heeft ze vrijaf genomen en zal ze
een hele week in Engeland door-
brengen. Ook de Zwitserse
 tennisspeler Roger Federer was
onder de bekende genodigden.

Pippa  trouwt,
maar  stoute  George
steelt  de  show

Met bloemetjes gooien was duidelijk niet zo naar de zin van bruidsjonker George. Foto’s PN, Reuters

George krijgt een uitbrander
van mama Kate, zusje Charlotte

in de hand. Hij was  tijdens de
plechtigheid op de trouwjurk
van tante Pippa gaan staan.

Belgische senioren
overvallen in Mexico
Vier landgenoten zijn vrijdag
 overvallen langs de snelweg in het
Mexicaanse San Luis Potosi, vlak
bij San Cristobal de las Casas. De
toeristen waren gestopt langs de
kant van de weg om van het uit-
zicht te genieten, toen plots een
grijs voertuig hun busje blok -
keerde. Twee mannen trokken een
wapen en eisten het geld van het
viertal. Toen een 65-jarige vrouw
zich verzette en een 71-jarige man
haar te hulp schoot, vielen er klap-
pen. De dieven vluchtten weg met
zo’n 1.000 euro cash. De twee
 gewonde Belgen werden naar het
ziekenhuis gevoerd. De twee
 andere passagiers van 62 en 
66 bleven ongedeerd. (KSN)

HERENTALS
Centrum
zonder stroom
In het centrum van Herentals viel
zaterdagnacht tussen 4.45 en 5.45
uur de stroom uit. De Engelse wijk,
de Lierseweg, de Sint-Janstraat en
de Herenthoutseweg vielen zonder
elektriciteit. De oorzaak was een
kortsluiting op de middenspan-
ningskabel. Eandis verschakelde
het net en na iets meer dan een uur
had iedereen opnieuw stroom. De
verdere herstelling en de bijhoren-
de graafwerken worden vandaag,
maandag, uitgevoerd. (CVB)

MOL/LILLE
Zilvermeer en Lilse
Bergen ontvangen
Blauwe Vlag
Het Zilvermeer in Mol en de Lilse
Bergen kregen opnieuw een Blau-
we Vlag. De Blauwe Vlag is een in-
ternationaal kwaliteitslabel voor
jachthavens, stranden en zwemvij-
vers. De onderscheiding wordt toe-
gekend op basis van de verdiensten
op vlak van waterkwaliteit, milieu-
beheer, veiligheid, toegankelijk-
heid, bewustmaking en educatie.
Jaarlijks screent een onafhankelijke
Belgische en internationale jury de
kandidaten. De uitreiking van dat
kwaliteitslabel vond plaats in
Nieuwpoort. Het initiatief is dit jaar
in handen van GoodPlanet Belgi-
um, dat de coördinatie overnam
van Bond Beter Leefmilieu.  (CVB)

ARENDONK
Nestkast valken 
moet verdwijnen
Het gemeentebestuur besliste om
de nestkast van het valkenkoppel
dat sinds begin april huist in de
kerktoren weg te halen. Duiven-
melkers hebben geklaagd. De val-
ken zouden al bijna honderd dui-
ven, waaronder een aantal prijs-
beesten van een paar duizend
euro’s, hebben opgegeten.
De beschermde vogels kregen aan-
vankelijk een vrijgeleide om in de
toren van de parochiekerk een nest
uit te broeden. Er is voor hen speci-
aal een nestkast gehangen. Lokale
duivenliefhebbers trokken aan de
alarmbel. Uiteindelijk besloot het
schepencollege dat de dieren dien-
den te verdwijnen. Zo komt het te-
gemoet aan de vraag van de dui-
venmelkers. Zolang er geen jongen
in het nest zitten, is het toegelaten
de nestkast weg te halen. (CVB)

BEERSE
Opening ‘Huis 
van het kind’
In Beerse in de Bisschopslaan heeft
het ‘Huis van het Kind’ voor de
stadsregio Turnhout zijn eerste
vestiging geopend. Onder de naam
‘Huize Bastijns’ zullen verscheide-
ne organisaties er beurtelings voor
zorgen dat alle ouders, kinderen en
jongeren warm en op een fijne ma-
nier onthaald worden. Kind en Ge-
zin heeft er zijn consultatiebureau.
Ook de Landelijke Kinderopvang
maakt deel uit van het Huis, samen
met vzw De Schakel en het lokale
gemeentebestuur.
In het ‘Huis van het Kind’ vinden ou-
ders antwoorden op alle mogelijke
vragen over kinderen grootbren-
gen en opvoeden, over ontwikke-
ling en gezondheid. Concreet gaat
het om info over zwanger worden,
de zwangerschap en de geboorte,
en de opvoeding van baby’s, peu-
ters, kinderen en jongeren tot 24
jaar. Behalve ouders zijn ook groot-
ouders, andere gezindsleden, hulp-
verleners en organisaties welkom
met hun vragen om informatie. Bo-
vendien vinden er activiteiten
plaats, zoals voorleesmomenten
en babymassage. (CVB)
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«Er komen nog prachtige momenten»
TURNHOUT/RETIE
In een overvolle aula van het crematori-
um in Turnhout is zaterdagvoormiddag
afscheid genomen van Jet Jansen (76).
Ze is één van de drie slachtoffers van het
fietsersdrama in Kasterlee. «We hebben
vele mooie herinneringen, maar er
komen nog prachtige momenten», zei
haar zoon Patrick.

CHRIS VERBOVEN

Jet Jansen was graag gezien in
het dorp. Iedereen kende haar
als ‘Jet van Leo’, ‘Jet van den
Hollander’, want ze was afkom-
stig van Bergeijk, ‘oma Jet’,... Ze
was vaak een steun en toever-
laat voor wie het nodig had.
Maandag 15 mei kwam daar
verandering in. Tijdens een
fietstocht samen met de vrien-
dinnen van de Retiese fietsclub
de ‘The Blue Ladies’ kwam ze
om het leven bij een verkeers-
ongeval. Een auto is op de groep
ingereden toen de twaalf da-
mes aan het oversteken waren.
Nog twee andere fietssters, Su-
zie Paulussen en Paula Hey-
mans, lieten ook het leven.

Liever geven 
Jet was de eerste van de drie
slachtoffers die werd begraven.
De aula aan de Steenweg op
Merksplas zat overvol. Achter-
aan in de zaal stonden mensen
een paar rijen dik. Het werd een
plechtigheid met één centrale
boodschap: geven doet zoveel
meer deugd dan krijgen. Dat is
wat Jet haar hele leven had ge-
daan. Toch genoot ze ook zelf
met volle teugen van het leven

het ongeval. Leo zei nog tegen
haar: ’Wat moet ik toch zonder
jou?’. Toen we een dag later het
slechte nieuws kregen, viel het
leven in het hele dorp stil.»

Vreugde
De plechtigheid is afgesloten
zoals Jet had geleefd. In vreug-
de en met veel plezier. Op het
scherm werd een filmpje ge-

toond van haar en haar man,
volop dansend op het nummer
‘Als de nacht verdwijnt’ van Jan
Smit, op één van de vele fami-
liefeesten. En zoals altijd de
kinderen en kleinkinderen
kort bij haar op de dansvloer.
Haar zoon Patrick verwoordde
het nogmaals in een bood-
schap van hoop: «We hebben
vele mooie herinneringen,

maar er komen nog prachtige
momenten.» Alsof het de laat-
ste woorden van Jetje waren.
Vandaag wordt om 14.15 uur
afscheid genomen van Suzie
Paulussen in dezelfde aula. Het
derde slachtoffer van het onge-
val, Paula Heymans, wordt
woensdag 24 mei om 10 uur
begraven in de Sint-Martinus-
kerk in Retie.

Jet op de dansvloer in de armen van haar man Leo. Repro DLC

HONDERDEN NEMEN AFSCHEID VAN ‘BLUE LADY’ JET JANSEN

en was ze eeuwig positief. «Ze
zat vol levenslust. Zingend en
dansend liep ze door het huis,
het was een lust voor het oog»,
zo vertelde de familie bijna in
koor.

Positivisme
Jets zoon Patrick deed haar le-
ven uit de doeken. «Geduld,
doorzettingsvermogen en po-
sitivisme, dat was mijn moe-
der», vertelde de man geëmoti-
oneerd. «Zelfs toen je gezond-
heid het liet afweten, hield je de
moed er in. Niets kon jou posi-
tieve levenshouding verande-
ren.» Haar kleinkinderen
brachten dezelfde boodschap.
Hier en daar vloeide een traan
en werd het even te veel voor de
aanwezigen.
Samen met haar man Leo, met
wie ze 54 jaar getrouwd was,
was Jet lid van de vissersclub
‘De Goudkarper’. De voorzitter
van club bevestigde wat de fa-
milie eerder al zei. « Jetje, zoals
we haar noemden, stond voor
iedereen klaar. Terwijl Leo aan
de vijver zat, stond Jet achter de
toog. De laatste keer dat ze hier
samen zaten was de dag voor

Dieven doorzoeken kantoren brouwerij 
Dieven hebben afgelopen zater-
dagavond ingebroken in de kan-
toren van brouwerij Keersmae-
kers Corsendonk in de Slacht-
huisstraat in Turnhout. Om-
streeks 23 uur heeft de politie Re-

gio Turnhout een melding van
het inbraakalarm binnengekre-
gen. 
Toen een patrouille ter plaatse
was aangekomen, stelden de
agenten vast dat de sectionale

poort was geforceerd. Via die weg
zijn de indringers tot in de kan-
toorruimtes geraakt. Alle laden
en schuiven zijn doorzocht. 
Het was niet meteen duidelijk
wat er is gestolen. (CVB)

TURNHOUT

In domein Spreedonken aan de Gestelseweg in Olmen
verzamelden vorig weekend een negentig oude leger-
voertuigen, op uitnodiging van de Balense Oldtimer-
club. Het ging om de achtste editie. «De deelnemers ko-
men uit alle hoeken van Vlaanderen en uit Nederland.
Het is vooral de gezelligheid die velen naar hier lokt. We
bouwen ieder jaar een kampement met een militair
wachthuisje en een uitkijktoren aan de toegangsweg.
Zaterdagavond verbroederen we, eten een hapje en we
gaan even uit bol tijdens een bal. De meeste deelnemers
slaan hier hun tenten op of overnachten in grote leger-
kamions», zegt Marc Verreyt, voorzitter van de Balense
Oldtimerclub. Op zaterdagnamiddag maakten de oldti-
mers een opgemerkte rondrit door de Kempen. (EJM)

90 oude militaire voertuigen
maken rondrit door de Kempen

OLMEN

Onder meer oude motorfietsen waren 
in het militaire kamp te zien. Foto De la Cruz

Oriana en haar broer Jamie. Foto Maria De La Cruz

Broer- en zusdag in Bobbejaanland
Het Joe-ochtendduo Sven Orne-
lis en Anke Buckinx verzorgde
zondag tussen 10 en 17 uur een
speciale live-uitzending vanuit
pretpark Bobbejaanland in
Lichtaart. Het tweetal riep 21 mei
uit tot de Heilige Broer- en Zus-
dag. De aanleiding hiervoor is het
verhaal van Anke, die zes jaar ge-
leden haar broer Daan verloor
aan kanker. Het radioprogram-
ma draaide volledig rond broers
en zussen. Om 16 stond een pas-
send muzikaal moment gepland.
Kris Wauters kwam deze keer
niet met Koen, maar uitzonder-
lijk met zijn zus Veerle optreden.
Naast deze BV’s kwamen ook tal
van andere broers en zussen ge-
nieten van de aandacht. Oriana
De Bolle (17) kwam samen met
broer Jamie (12) en haar ouders
naar Bobbejaanland. «Meestal
komen we goed overeen, maar
zoals overal zijn er wel eens dis-
cussies. We lijken qua karakter
wel wat op mekaar. Laat ons zeg-
gen: een beetje koppig.» (CVB)

KASTERLEE
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Geniet u mee?
Genieten. Dát is wat wij u met deze
bijlage vol uittips graag laten doen. 
Genieten van het weekend, dat voor
u toch ook op vrijdag begint? Tips,
opmerkingen en/of vragen mailen naar
vrijdag@concentra.be

COLOFON
Hoofdredactie Kris Vanmarsenille

Coördinatie Ilse Dewever

Gratis
in Antwerpen
Meer op
www.gva.be/gratisinantwerpen

Kleding te veel of hoge nood aan een nieuwe look? Tij-
dens SNITT kunt u zondag vanaf 10u vintage- en twee-
dehandskleding op de kop tikken. Hoe u uw spullen van
de hand doet of verzamelt, kiest u zelf: kopen, verkopen,
ruilen of doneren. Aan het inzamelpunt van De Collectie
kunt u kleding doneren. Deze beurs wordt georgani-
seerd op het plein rond de hippe containers van StAck
(Rijnkaai 150), nabij de Schelde. (id)
i www.snitt.be

 FOTO FRBE

Verkoop je plunje aan de Schelde
Diverse provinciale groendomeinen trakteren zondag op
een Dag van het Park. In het Mechelse Vrijbroekpark zijn
er workshops voor kinderen, kermisattracties en mu-
ziek. Het Prinsenpark in Retie transformeert in een
groen pretpark met een touwenparcours. In het Rivie-
renhof in Deurne kunt u ’s middags aanschuiven bij een
natuurvriendelijke picknick.   (id)
i www.provincieantwerpen.be

Stoeien in Prinsenpark. FOTO BERT DE DEKEN

Dag van het Park in provinciale domeinen
Onder de noemer Vakantie op ’t Zuid slaat Fiesta Europa
tot zondag zijn tenten op op de Vlaamsekaai in Antwer-
pen. Marktkramers uit heel Europa bieden originele sou-
venirs, specialiteiten en streekgerechten aan. Op vrijdag
en zaterdag tussen 10u en 21u, op zondag van 10u tot
19u. (id)
i www.fiestaeuropa.eu

Fiesta Europa. FOTO DICK DEMEY

Europese markt op Zuiderdokken

EROPUIT

Aan het Zilvermeer in
Mol vindt zaterdag en
zondag het jaarlijks
beachvolleybaltornooi 
Silver Beach plaats. Zo-
wel recreanten als jeugd
en seniors nemen het te-
gen elkaar op. Tussen
10 en 16u worden de
voorrondes gespeeld.
Op de finales is het
wachten tot 18u. (id)
i www.molvoc.be

 FOTO GEERT DE RYCKE

Beachvolley aan het Zilvermeer

Door het tv-programma Lief-
de voor Muziek beleeft Isabel-
le A een tweede jeugd. De
zangeres van Hé lekker beest
maakt zaterdag haar opwach-
ting in discotheek Carré in
Willebroek. Deejays Lennert
Wolfs, Lester William en D.J.
Frank rijgen de plaatjes aan
elkaar. (id)
i www.carre.be

Isabelle A. 
FOTO LIEFDE VOOR 

MUZIEK

Isabelle A te gast in Carré

Met Catch 2060
verandert Het Ou-
de Badhuis (Stui-
venbergplein 38)
nog tot zondag in
een worsteltem-
pel. Er loopt een
expo over de won-
dere wereld van de
catch en het wor-
stelen. Blikvanger
is zaterdag om
20.30u de Laurent
Gerstmans-cup, 
waaraan worste-
laars uit binnen-
en buitenland deel-
nemen. Vitalski leidt zondag om 14u een talkshow met
worstelaars, catchers en kunstenaars van vroeger en
nu. (id)
i www.oudebadhuis.be

 FOTO JORIS HERREGODS

Catch in Het Oude Badhuis

Na de Antwerp Ten Miles maakt de hoofdstad zich zon-
dag op voor het loopevenement ‘20 km door Brussel’.
Het startschot wordt om 10u gegeven in het Jubelpark.
Het parcours leidt onder andere via het Terkamerenbos
over de Louizalaan naar het Warandepark. De deelne-
mers krijgen vier uur de tijd om de afstand af te leggen.
Aan de ‘20 km door Brussel’ nemen zo’n 40.000 lopers
deel.  (id)
i www.20kmdoorbrussel.be

Lopen aan de Kunstberg. FOTO YVES COUDRON

20 km lopen doorheen Brussel
Wandelclub De Korhoenstappers organiseert zondag in
Oud-Turnhout de Paterkestocht. Vanuit startplaats
Zweepes Ven (Oude Arendonksebaan 73) kunt u vanaf
7.30u diverse parcours afstappen die alle rond de priorij
van Corsendonck kronkelen. Blikvanger is een gezins-
wandeling van 7 km met kinderanimatie. Deelnemers aan
het WalkOn wandelcriterium steunen het Kinderbrand-
wondenfonds.  (id)
i www.toerismeoudturnhout.be

Priorij Corsendonck. FOTO RR

Wandelen langs priorij Corsendonck
Ondanks dat 80% van de diersoorten insecten zijn, vin-
den veel mensen het maar bizarre wezentjes. Tijdens de
Week van het Insect kunt u in het Bezoekerscentrum Me-
chels Rivierengebied (Muizenhoekstraat 7, Muizen) een
cursus over libellen volgen, op insectenspreekuur komen
of deelnemen aan een excursies. Zondag trekken de na-
tuurliefhebbers het Mechels Broek in, op 3 juni kunt u in
Mispeldonk mee op zoek naar wilde bijen en wespen.  (id)
i www.insectenweek.be

Wesp. FOTO RR

Week van het Insect

Met het goede weer in aantocht sporen dit weekend
duizenden naar de kust om er te genieten van de zee en
Oostende voor Anker. Tijdens het maritieme evenement
verzamelen er tot zondag honderdvijftig historische
schepen in Oostende. Sommige schepen kunt u bezoe-
ken, terwijl u luistert naar het verhaal van de beman-
ning. U kunt zelfs meevaren met een van de windjam-
mers die dagelijks de zee op gaan. Daarnaast is er aan de
kaaien met eetstalletjes en concerten veel aandacht voor
randanimatie. Op het Stationsplein wacht een heus am-
bachtendorp. (id)
i www.oostendevooranker.be

Historische schepen aan het station van Oostende. FOTO DJI

Schepen spotten op Oostende voor Anker

MEERHOUT
Man zet
cannabisplantage 
bij lief thuis op
Kurt V.R. uit Meerhout riskeert een
celstraf van 8 maanden met uitstel
voor het uitbaten van een canna-
bisplantage. De politie vond bij een
huiszoeking in de woning van de
vriendin van beklaagde 20 planten.
De man zou cannabis kweken, om-
dat het helpt bij het vissen en daar is
hij nogal actief mee bezig. Ook al
heeft Kurt V.R. geen strafblad, toch
riskeert hij 8 maanden en een boete
voor de inbreuken op de drugswet-
geving. Vonnis op 23 juni. (DVGT)

TURNHOUT
Inbraak bij
fruitsappenproducent
Sunnyland
Dieven hebben vermoedelijk don-
derdagnacht ingebroken in de ge-
bouwen van Sunnyland aan de
Everdongenlaan. De daders knip-
ten de koperen leiding van de nood-
stroomvoorziening los en legden
die klaar om mee te nemen. Uitein-
delijk zijn de daders zonder buit
vertrokken. Vermoedelijk werden
ze opgeschrikt . (VTT)

KP
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Een groepje vrienden geniet van de zon aan het Zilvermeer. Foto VDV

De kinderen leven zich uit op de speeltuin. Foto de la Cruz

menteel overal druk. Ook re-
creatiedomein Lilse Bergen
lokte de voorbije dagen rond de
3.800 bezoekers per dag. «Het
is zonder twijfel de beste dag
van het voorjaar, maar tijdens

de zomer kan het inderdaad
soms nog drukker worden»,
klinkt het in de Lilse Bergen.
Ook vandaag en morgen wordt
het nog zonnig en zullen de re-
creatiedomeinen veel volk

trekken. Voor wie pas vanmid-
dag zijn zwembroek voor het
eerst kan aantrekken, de wa-
tertemperatuur schommelt
rond de 21 graden. Ideaal dus
voor een frisse duik. (DVGT)

Het zijn topdagen voor recrea-
tieparken, campings en Kem-
pense vakantiebestemmin-
gen. In het Zilvermeer in Mol
en de Lilse Bergen in Lille zijn
dit verlengd weekend alle
campingplaatsen volzet en
aan het water zochten de voor-
bije dagen al duizenden dag-
toeristen verkoeling op.

De zandgrond maakt bij mooi
weer de Kempen altijd één van
de warmste regio’s in het land
en dagtoeristen zoeken bij
hoge temperaturen massaal

verkoeling. Op donderdag en
vrijdag lokte het Zilvermeer
zo’n 4.500 bezoekers per dag
en ook dit weekend verwach-
ten ze nog veel volk. «We heb-
ben dit weekend beachvolley-
tornooi waardoor een derde
van het terrein voor de volley-
balvelden wordt voorbehou-
den. Dus het zal ongetwijfeld
enorm druk worden», klinkt
het. Hoewel de recreatiepar-
ken in het voorjaar traditioneel
op topdagen niet de aantallen
halen die ze in de zomermaan-
den soms bereiken, is het mo-

KEMPEN Met z’n allen op zoek naar verkoeling

Nevelgordijn verfrist festivalgangers

HERENTHOUT

De 21ste editie van het muziek-
festival Clamotte Rock is gisteren
gestart en gaat vandaag verder.
Het belooft alvast een van de
warmste edities ooit te worden,
met temperaturen tot boven de
30 graden. De organisatie heeft
zich echter goed voorbereid op de
hitte. «Er is heel wat extra water
voorzien», aldus Ooms. «Naast ex-
tra drinkwater hebben we een
nevelgordijn voorzien waarmee
de bezoekers een lichte douche
kunnen pakken en zullen er men-
sen met sproeibussen op de festi-
valweide aanwezig zijn om voor
verkwikking te zorgen. Boven-

Ook deze jongeren zoeken even wat verfrissing op. Foto de la CruzDeze meisjes zoeken afkoeling in het nevelgordijn. Foto PHOTO NEWS

ORGANISATIE CLAMOTTE ROCK NEEMT MAATREGELEN TEGEN HITTE

De organisatie van Clamotte Rock heeft de
nodige maatregelen genomen om genoeg
verfrissing voor de festivalgangers te
voorzien. Zo is er bijvoorbeeld een nevel-
gordijn voorzien waarmee de bezoekers
een lichte douche kunnen nemen.

WOUTER DEMUYNCK

dien is de ploeg van het Rode
Kruis uitgebreid: er zijn meer me-
dewerkers, er is meer zonne-
brandolie en in de tenten zijn er
meer donkere ruimten om wat af
te koelen. Ook op de festivalweide
zelf zijn er twee shelters geplaatst
zodat de bezoekers in de scha-
duw kunnen zitten.» Ooms had
ook nog een goede raad in petto.
«Drink met mate, maar zeker ook
met maten», lacht hij.
Clamotte Rock zal kunnen reke-
nen op een recordaantal bezoe-
kers, weet organisator Sander
Ooms. «Er zijn al 3.000 voorver-
koopkaarten de deur uit en uit

goede ervaring weten we dat er
aan de kassa nog heel wat tickets
verkocht worden. Daarmee zul-
len we ruimschoots beter doen
dan de 4.000 bezoekers van vorig
jaar.» Dat is te danken aan de
ijzersterke line-up - onder andere
De Mens en Compact Disk Dum-
mies tekenen present - maar ook
aan de tropische temperaturen.

Schoenen
De organisatie gaat er prat op
steevast origineel uit de hoek te
komen. «We proberen onze in-
kom steeds op een unieke manier
te versieren», beaamt Ooms. «Dit
jaar deden we een oproep om zo-
veel mogelijk afgedankte schoe-
nen binnen te brengen. Een suc-
ces, want in totaal hebben we zo’n
600 paar schoenen verzameld.
Met die schoenen hebben we de
naam ‘Clamotte Rock’ gevormd
aan de inkom.»

Vandaag kan je al vanaf 13.30 uur
terecht op Clamotte Rock. De laat-
ste beats zullen tot 1.30 uur over
de festivalweide galmen. Dan
sluiten Skyve ft. Eva De Roo ft. Mc
Miyagi het festival af op de main
stage.

JAARVERSLAG ZILVERMEER 2017 p. 85
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gratisprijsofferte
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Tunnelstraat 51
3970 Leopoldsburg
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 Algomos biedt u de meest efficiënte behandeling met het mooiste resultaat.

gratisprijsofferte

Mol, Gierle, Meer, Herentals, Balen 

b Zowel bij het Zilvermeer in Mol 
als bij de Lilse Bergen in Gierle (Lil-
le) kwamen de voorbije vier dagen 
in totaal meer dan 20.000 bezoe-
kers opdagen. “Er vond zaterdag en
zondag een beachvolleybaltoer-
nooi plaats met enkele honderden 
deelnemers, maar die bezoekers 
zijn zelfs niet meegeteld”, zegt 
Toon Claes van het Zilvermeer. 

“Ook onze camping was helemaal 
volzet. We hebben in april en mei al
meer bezoekers gehad in het recre-
atiedomein dan vorig jaar tot eind
juni. Als het pinksterweekend nog 
wat mooi weer oplevert, dan kan
het voorseizoen niet meer stuk. Vo-
rig jaar was het Hemelvaartweek-
end begin mei ook zonnig en 
warm, maar daarna sloeg het weer 
om tot in juli.”

Nooit meegemaakt
Bij de Lilse Bergen kwamen even-

eens 20.000 bezoekers opdagen.
Op bepaalde momenten stond er 
een lange rij aan te schuiven voor 
de kassa. “Ik werk hier al sinds het 
domein geopend is”, vertelt John
Diels. “Een Hemelvaartweekend
als dit heb ik in al die jaren nog 

nooit meegemaakt. De camping 
met 500 plaatsen was helemaal vol-
zet. Als je rekent op gemiddeld vier 
personen per campingplaats dan
betekent dat 2.000 extra personen 
die naar de zwemvijver kunnen ko-
men.” De Mosten in Meer (Hoog-
straten) zag op vier dagen ongeveer
10.000 personen voorbij de kassa 
komen. Dat is een kwart van het to-
taal van 2016. “Wij zijn uiteraard 
heel tevreden”, vertelt Raf Van Loo-
veren. “Het was nipt om genoeg 
redders te vinden voor de zwemvij-
ver. Gelukkig waren voldoende job-
studenten beschikbaar, want de 
examens zijn nog niet bezig.”

Lage waterstand
In recreatiedomein De Keiheuvel

in Balen, waar het zwembad nog 

niet open was, kwam ook veel volk 
opdagen. Exacte cijfers waren gis-
teren nog niet beschikbaar. Kajak-
verhuur De Waterral in Herentals 
heeft veel mensen op de Nete laten 
peddelen. “Net als vorig jaar was 
het een goed Hemelvaartweek-
end”, zegt Benny De Laet. “Ieder-
een die een tochtje wilde maken,
heeft dat kunnen doen. We hebben 
geen kajaks te kort gehad. Een klein
probleem is de lage waterstand op 
sommige plaatsen, omdat het wei-
nig heeft geregend de laatste maan-
den. Op de laaggelegen stukken is 
de Nete diep genoeg, maar in Retie 
is het moeilijk voor grote boten. Het
zou dus niet slecht zijn als er nog 
wat regen valt de volgende dagen.”

Het lange 
Hemelvaartweekend
met zomerweer zorgde
voor een toeloop naar

de recreatiedomeinen in de 
Kempen. De topdag was 
zaterdag met 7.000 bezoekers 
in het Zilvermeer. Ook het 
kajakvaren op de Nete was 
populair.

Zilvermeer heeft al meer bezoekers dan eind juni vorig jaar

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Topweekend voor zwemvijvers
Zaterdag werd voor het Zilvermeer een absolute topdag met 7.000 bezoekers. FOTO BERT DE DEKEN

Een lange rij voor de ingang van de Lilse Bergen. FOTO BDD Roeien op de Nete wordt alsmaar populairder. FOTO BDDDe Mosten in Hoogstraten. FOTO BDD

Ook bij de Lilse Bergen was het over de koppen lopen. FOTO BERT DE DEKEN
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Alle facetten komen vanaf 10u aan
bod: kunstvlucht, zweefvliegen, heli-
kopters, tweedekkers, driedekkers,
tweemotoren, driemotoren,… tot 800
cc en een spanwijdte van 9 meter. Deze
middag tussen 12u en 12u30 is de pitla-
ne open voor de bezoekers om de toe-
stellen van dichtbij te bewonderen. De
club doet af en toe een snoepdropping
voor de kinderen en er is zelfs een gra-
tis tombola met mooie prijzen waar-
onder twee ballonvaarten. Er staat ook
een uniek evenement op het program-
ma: drie leden bouwden elk een per-
fect schaalmodel van de SIAI Marchet-

Zie ze vliegen op Fly-In!

M.A.S.H. heeft een eigen luchthaven, een eind van de bewoonde wereld. (foto mawo)

WIEKEVORST • Model-
vliegclub M.A.S.H. uit
Wiekevorst organiseert
vandaag zijn jaarlijkse 
Fly-In om hun hobby
te promoten. 

ti SF260 en voeren voor het eerst een
synchroonvlucht uit als het Red Devils
militair Aerobatic Team. 
De toegang gratis, ruime parking en
spijs en drank aan democratische prij-

zen. Plaats van afspraak: Model Aero
Sport Heist, Wiekevorstse Goorweg 42,
Wiekevorst. (mawo)

• Meer informatie op www.mash.be

MOL • Met je voeten in het witte
zand aan een waterkant, avontuur-
lijke randanimatie op en aan het
water, een vette streep muziek, cu-
linaire specialiteiten om duimen en
vingers af te likken, en natuurlijk
ook een ruime keuze dorstlessers.
Tijdens het Foodtruck-Havenfesti-
val in de Zilvermeerhaven Port
Aventura ervaar je een instant va-
kantiegevoel. “Vorig jaar vierden
we ons tienjarig bestaan met een
groots opgezet foodtruck- en ha-
venfestival. Door het immense suc-
ces kon een tweede editie onmoge-
lijk uitblijven”, zeg Steven Boonen,
Havenmeester & Algemeen be-
heerder van Zilvermeerhaven ‘Port
Aventura’. Vandaag van 10 tot 20

uur. Gratis. Locatie: Zilvermeer-
laan 9 in Mol. (elva)
Info: www.zilvermeerhaven.be
of 0495 70 90 83.

Foodtruck-Havenfestival
in Zilvermeerhaven

Ook nu kan je weer genieten van
muziek en lekker eten. (foto grf)

KASTERLEE • Op het jaarlijkse Früh-
schoppen geven de muzikanten van de
jeugdfanfare de aftrap. Hierna volgen
het Rursee Klänge uit Woffelsbach uit
Duitsland, Die Lustige Egerländer uit
Houthalen en de Kemp’ner Musikan-
ten uit Tielen. Zondag 2 juli van 11 tot
19 uur. Plaats van gebeuren: Tuincafé
De Pelleman, Pellemanstraat 27 in
Kasterlee. (elva)

Frühschoppen
in Kasterlee

De Kemp’ner Musikanten. (foto elva)
MOL • Gisteren en vandaag is er
een beachvolleybaltornooi op een
mooie locatie, tussen dennenbossen
en op mooi wit Mols zand ter hoogte
van de Galbergen. Een tornooi waar
zowel de recreatie- als de competi-
tie volleyballers hun hart kunnen
ophalen en het begin van de zomer-
vakantie sportief kunnen inzetten.
Zondag 2 juli, van 9 tot 17 uur.
Locatie: Speelplein Galbergen, Don
Boscostraat 35 in Mol. (elva/grf)
• Info: 0472 78 71 46
of www.voach.be.

Beachvolley op
zilverwit zand

GROBBENDONK • Vandaag vanaf 13
uur organiseert het gemeentebestuur
van Grobbendonk een dag vol plezier
en activiteiten voor alle inwoners op
het Astridplein. Het evenement kadert
in het initiatief Vlaanderen Feest!, de
elfdaagse periode voor de Feestdag
van de Vlaamse Gemeenschap. De he-
le dag is er kinderanimatie. 
Vanaf 17 uur is er de mogelijkheid om
te picknicken op het gras van het As-
tridplein, met naar jaarlijkse traditie
de wedstrijd rond de meest originele
picknick! Geen picknick bij? Dan kun
je terecht bij verschillende kraampjes
op de parking voor de bibliotheek. De
avond wordt geopend om 18.30 uur
met een optreden van MAF. Om 20 uur
is Frimout, een Nederlandstalige pop-
band, aan de beurt.

(bala)

Feest in het dorp

REGIO OUD-TURNHOUT • De plantenwerkgroep van Natuurpunt nodigt wandelaars vandaag om 13u30 uit om deel te nemen aan een berm- en
graslandwandeling in het Landschap De Liereman in Oud-Turnhout. De gidsen nemen de wandelaars mee op pad langs bermen en door
graslanden om hen kennis te laten maken met enkele typische graslandplanten. Het hoe en waarom van berm- en graslandbeheer en de
relatie met de graslandfauna komen ook uitgebreid aan bod. Deelname is gratis. (bavl)

Wandelen door bermen en graslanden in De Liereman

HOUTZAGERIJ - HOUTHANDEL BVBA
Pieter Van Mechgelen
Wampenberg 72 - 2370 Arendonk - Tel. 014 68 92 90

www.houthandelvanmechgelen.be
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NIEUW: 
tuinhout  zwart geïmpregneerd

WIJ BLIJVEN OPEN TIJDENS 
DE VAKANTIEPERIODE

TUINHUISJES | CARPORTS | PRIEELTJES
SPEELTOESTELLEN | TUINAFSCHEIDING
TERRASPLANKEN | GEVELBEKLEDING
STEIGERHOUT ... 

een zomer lang

Tuinplezier

24 VRIJE TIJD DONDERDAG 15 JUNI 2017

ÉÉN CANVAS  VTM Q2

18
UUR

9
UUR

20
UUR

22 
UUR

18.00 Het Journaal
18.10 Het Weer
18.15 Dagelijkse kost 

Vandaag: BBQ glazed ham met maïs-
brood en coleslaw van rode biet. 

18.30 Blokken 
19.00 Het Journaal
19.40 Iedereen beroemd 

18.20 Echte Verhalen - De Buurtpolitie 
Koen en Tineke doen een lugubere 
ontdekking in een varkenskwekerij. 
Wanneer ze tijdens hun onderzoek de 
vrouw van de boer nergens kunnen 
vinden, vrezen ze het ergste. (herh.)

19.00 VTM Nieuws
19.50 Het Weer

18.10 The Fresh Prince of Bel-Air 
Vandaag: Be My Baby Tonight. (herh.) 

18.40 Full House 
 Vandaag: One Last Kiss. (herh.) 

19.10 Friends 
Vandaag: The One With Joey’s Porsche. 

19.40 Friends 
Vandaag: The One on the Last Night. 

18.35 Sporza - Basketbal: Brussels - 
Oostende 
Samenvatting van de vierde wedstrijd 
in de finale van de play-offs van het 
basketbal. (onder voorbehoud) (herh.)

18.55 Bevergem 
Vandaag: Beireslikker. (herh.)

19.45 Een Onvergetelijke Dag 

18.20 According to Jim 
Vandaag: The Swimming Pool. (herh.)

18.45 The Simpsons 
Vandaag: I’m Goin’ To Praiseland. 

19.15 8 Simple Rules 
Vandaag: Cool Parent. 

19.45 Modern Family 
Vandaag: The Future Dunphys. (herh.) 

18.40 Cold Case 
Misdaadreeks (VS). Vandaag: Wunder-
kind. (12+) (herh.) 

19.40 Rizzoli & Isles 
Misdaadreeks (VS). Vandaag: Love the 
Way You Lie. (12+) (herh.) l Jane en 
Maura onderzoeken de zelfmoord van 
een jonge schrijver. 

20.05 Het Weer
20.10 Thuis 

Soapreeks (B). l Femke geeft Simonne 
voor de rest van de week verlof. 
Marianne is in haar nopjes nu haar plan 
werkt. Waldek vreest dat Mayra zich te 
veel opwindt.

20.35 Typisch mensen 
Magazine met Freek Braeckman en 
Julie Van den Steen (B). l Freek en Julie 
testen deze week uit of u samen mak-
kelijker van tien meter hoog springt 
dan alleen. Kunnen we u een overbo-
dige valhelm aansmeren op de kermis? 

21.20 De club 
Humoristische quiz (B). Presentatie: 
Siska Schoeters.

20.00 De Kotmadam 
Komische reeks (B). (herh.) l Jeanne en 
madame Hulpiau richten een actie-
comité op tegen de plannen voor een 
kroeg in de straat. 

20.35 Familie 
Soapreeks (B). l Marie weigert een  
DNA-test te laten uitvoeren. 

21.10 Met Vier in Bed 
Realityreeks. l Voor de laatste stop van 
de week trekt Met Vier in Bed naar het 
West-Vlaamse Roeselare. In het cen-
trum van de stad ligt Le Nord, de bistro 
en B&B van Kelly en Dimitris. 

21.55 Telefacts Zomer 
Actualiteitenmagazine. Vandaag: The 
Mandarin Oriental Hotel (2). 

20.05 Mom 
Komische reeks (VS).  l Het geduld van 
Christy wordt door iedereen die ze kent 
op de proef gesteld. Bonnie komt een 
voormalige rivale tegen.

20.35 The Sky is the Limit 
Reportagereeks over het leven van 
enkele succesvolle landgenoten (B). 
(herh.) l Philip Cracco woont samen 
met zijn vriendin Aisha in een mooie 
villa in Brugge. Vandaag is het er feest, 
want Aisha is jarig. Hij organiseert een 
prachtig feest om haar in de bloeme-
tjes te zetten. 

21.30 Control Pedro 
Talkshow (B). Presentatie: Pedro Elias. 
(laatste afl.)

20.00 Terzake 
Nieuws- en duidingsmagazine (B). 

20.30 De Afspraak 
Actuamagazine over het nieuws en de 
actualiteit van de dag (B). Presentatie: 
Bart Schols.

21.15 Check-point 
Magazine (B). Vandaag: Gevangen. l De 
directeur van de maximaal beveiligde 
gevangenis Halden in Noorwegen gaat 
op missie naar de Verenigde Staten, 
naar de Attica-gevangenis, ook een 
superbeveiligde gevangenis. Bij het 
ontwerpen van Halden stond rehabi-
litatie voorop en de gevangenis doet 
volgens de buitenwereld wel erg aan 
een vakantiepark denken. 

20.10 The Big Bang Theory 
Komische reeks (VS). (herh.) 

20.35 Meeting EvilHH   
Misdaaddrama van Chris Fisher (VS 
2012). Met Luke Wilson. (16+) l Op een 
ochtend gaat de deurbel bij John Felton 
en zijn gezin. Voor de deur staat een 
vreemdeling die zichzelf voorstelt als 
Richie. Hij vertelt John dat hij gestrand 
is met zijn auto en vraagt om hulp. De 
dag vordert en wanneer John ‘s avonds 
terugkeert naar huis, treft hij Richie aan in 
zijn woonkamer, samen met zijn vrouw. 
Om een of andere reden is Richie geïnte-
resseerd in Johns leven. John verandert al 
snel in een wanhopige man die tot alles 
in staat is om zijn gezin te beschermen.

20.35 The Spectacular NowHHH   
Romantische tragikomedie van James 
Ponsoldt (VS 2013). Met Miles Teller 
(Sutter), Shailene Woodley (Aimee), 
Brie Larson (Cassidy), Kyle Chandler 
(Tommy), Masam Holden (Ricky). (I 
Love Donderdagfilm) l Sutter leeft in 
het hier en nu. Hij bouwt graag een 
feestje, drinkt er stevig op los en heeft 
nog helemaal geen plannen voor de 
toekomst. Zijn leven verandert hele-
maal wanneer hij gedumpt wordt door 
zijn vriendin. Het is op dat moment dat 
hij het mooie, maar ook brave meisje 
Aimee ontmoet. Zij leest sciencefiction 
en heeft geen vriendje. De twee hebben 
helemaal niets gemeen.

22.00 Van Gils & gasten 
Talkshow met Lieven Van Gils.

22.45 Het Journaal
23.00 Sporza - Atletiek: Diamond  

League 
Hoogtepunten van de Diamond League 
atletiekmeeting in Oslo.

23.30 Madam Secretary 
Dramareeks. (herh.) l De president 
keurt goed dat Henry opnieuw bij de 
NSA mag beginnen. Maar hij liegt wel 
tegenover Elizabeth over zijn voortdu-
rende inmenging tijdens de spionnen-
kwestie.

00.09 Keno
00.10 Het Weer (herh.)
00.15 Dagelijkse kost (herh.)
00.30 Nachtprogramma’s

22.45 Chicago Fire 
Dramareeks (VS).  (12+) (herh.) l Seve-
ride gaat weer aan de slag maar hij is 
duidelijk nog niet de oude. Mills komt 
meer te weten over zijn vaders familie. 
Herrmann vraagt de investeerders om 
ideeën op tafel te leggen om Molly’s 
nieuw leven in te blazen.

23.40 House, M.D 
Nog voor House en zijn medewerkers 
een patiënt met ernstige ademhalings-
problemen kunnen behandelen, verrast 
Cuddy hen met de mededeling dat ze 
Foreman opnieuw heeft aangenomen. 
Hij kan niet ontslagen worden en zal 
House en de kandidaten voortaan 
nauwlettend in de gaten houden. (herh.)

00.35 Nachtprogramma’s

22.15 Airport Charleroi 
Realityreeks l Voor Caroline is het 
vandaag een belangrijke dag. Na een 
opleiding van twee maanden, wordt dit 
eindelijk haar eerste echte vlucht en mag 
ze zelf de veiligheidsinstructies tonen.

22.55 Border Security 
De douaniers halen de FBI erbij wan-
neer ze iets illegaals ontdekken in de 
bagage van een Engelsman. Ondertus-
sen moeten ze ook een gechoqueerd 
jong koppel en een opgedraaide pas-
sagier zien te kalmeren.

23.25 Hondenpatrouille 
(Dog Patrol). Realityreeks. (herh.)

23.55 Ons Eerste Huis 
Realityreeks. (herh.) 

00.55 Nachtprogramma’s

22.15 Great Barrier Reef with David  
Attenborough 
Documentairereeks (GB 2015).

23.05 Beside Bowie  
- The Mick Ronson Story 

00.50 Nachtprogramma’s

EEN+
22.25 Het Journaal (getolkt in Vlaamse 

Gebarentaal) (23.05)

CANVAS+
20.00 Slotconcert Koningin Elisabeth-

wedstrijd 2017 
Slotconcert van de Koningin Elisa-
bethwedstrijd 2017 voor cello met 
de eerste, tweede en derde laureaat, 
rechtstreeks vanuit Bozar. (22.25)

22.25 Top Gear 
Automagazine. Vandaag: Patagonia 
Special (2). (herh.) l Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond en James May zijn 
onderweg door het immense Patago-
nië. De landschappen zijn prachtig, 
maar hun reis is niet zonder gevaar.

23.35 You’re the Worst 
Tragikomische reeks (VS). Vandaag: 
Constant Horror and Bone-Deep Dis-
satisfaction. l Nadat Becca Jimmy’s 
aanzoek heeft geweigerd, publiceert 
hij zijn eerste boek. Jimmy denkt dat 
hij alleen creatief kan zijn wanneer hij 
ongelukkig is. 

00.05 Married 
Komische reeks (VS). Vandaag: Hal-
loween. (0.25)

22.25 Dating Naked 
(Dating Naked: Playing For Keeps). 
Realityreeks waarin de deelnemers 
naakt op zoek gaan naar de ware (VS). 
Vandaag: Strip Down and Buckle Up. 
(12+) (herh.)

23.20 Mijn Lief is Vrijgezel 
Realityreeks (B). (herh.) l Ook vandaag 
mag Nana weer op date en wel met 
de sportieve Olivier uit Veurne. Zijn 
liefdesleven loopt helaas over een hob-
belig parcours: hij is al 6 jaar vrijgezel 
maar hoopt snel weer de liefde te 
vinden. Olivier is opgegroeid in Congo, 
iets dat hem meteen bindt met de 
Congolese Nana. Maar of zij gelooft dat 
hij vrijgezel is?

00.00 Nachtprogramma’s

9.00 Lentebeelden 10.00 Radio 2 op één (live) 12.00 
Lentebeelden 12.20 Dagelijkse kost 12.35 Blokken (herh.) 
13.00 Het Journaal 13.25 Het Weer 13.30 Iedereen be-
roemd (herh.) 13.50 Thuis 14.15 Helicopter Heroes Down 
Under 14.45 Villa Politica (live) 16.15 Clips 16.25 Madam 
Secretary 17.05 Simply Nigella 17.35 Buren

8.20 All Saints (herh.) (9.15) 12.15 Met Vier in Bed (herh.) 
13.00 VTM Nieuws 13.35 Het Weer 13.40 Familie (herh.) 
14.20 Wittekerke (12+) (herh.) 15.20 All Saints (herh.) 
16.20 The Grinder 16.50 Monk (herh.) 17.45 VTM Nieuws 
17.50 Het Weer 17.55 Border Security (herh.)

8.05 Passe-Vite 8.30 Tot op de Graat 8.45 Op Hete Kolen 
9.05 Komen Eten (UK) (herh.) 10.00 Geen uitzending 12.05 
Ons Eerste Huis (herh.) 13.05 Geen uitzending 15.10 Ko-
men Eten (UK) (herh.) 16.15 De Wereld op je Bord 16.35 
Njamma Mia! 16.50 Food, Friends & Feeling 17.15 Border 
Security (herh.) 17.45 Hondenpatrouille (herh.)

9.00 Lentebeelden: sfeerbeelden vanuit diverse Europese 
bestemmingen. 12.30 Rolkrant: selectie van de nieuwsbe-
richten op deredactie.be en sporza.be.

7.30 Community. Vandaag: Basic Human Anatomy. (herh.) 
(7.50) 13.00 8 Simple Rules (8 Simple Rules for Dating My 
Teenage Daughter). (herh.) (13.20) 16.35 Married with 
Children. (herh.) 17.00 Community. 17.25 How I Met Your 
Mother. (herh.) 17.55 How I Met Your Mother. Vandaag: No-
thing Good Happens After 2 A.M.. (herh.)

8.20 The Doctors (herh.) 9.00 Geen uitzending 10.00 Dr. 
Phil (herh.) 10.40 Geen uitzending 11.15 Cold Case (12+) 
(herh.) 12.05 Geen uitzending 12.40 Charmed (herh.) 
13.30 Geen uitzending 13.50 Without a Trace (12+) (herh.) 
14.40 Geen uitzending 15.15 The Doctors (herh.) 16.00 
Dr. Phil (herh.) 16.50 Charmed 17.45 Without a Trace

VIER VIJF KORT
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VITAYA
6.05 Dagtelevisie 11.55 
One Born Every Minute 
(12+) (herh.) 12.50 Keeping 
Up with the Kardashians l 
13.45 Prayers For Bobby. 
Biografisch tv-drama van 
Russell Mulcahy (VS 2009). 
(12+) 15.25 Love It or List 
It 15.45 Red mijn Vakantie! 
(herh.) 16.35 My Kitchen 
Rules 17.35 Sturm der 
Liebe 18.35 Achter Gesloten 
Deuren (12+) (herh.) 19.25 
Home and Away 19.50 Ik 
vertrek (herh.) l 20.55 Save 
The Last Dance. Muzikaal 
drama van Thomas Carter (VS 
2001). (12+) 23.05 A Place 
in the Sun - Summer Sun 0.00 
Nachtprogramma’s

CAZ
7.55 Dagtelevisie 13.55 
Married with Children (herh.) 
14.20 The Office (herh.) l 
14.45 Werewolf: The Beast 
Among Us. Horrorfilm van 
Louis Morneau (VS 2012).  
(16+) 16.15 The Best of The 
Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon (herh.) 17.00 Zorro 
(herh.) 17.20 Miami Vice 
(herh.) 18.10 Caught on Ca-
mera (12+) 19.05 De Familie 
Backeljau (herh.) 19.40 Be-
nidorm Bastards USA (herh.) 
20.05 Married with Children 
(herh.) l 20.40 The Firm. 
Thriller van Sydney Pollack 
(VS 1993).  (16+) 23.20 In-
box (12+) (herh.) 0.20 Nacht-
programma’s

ZES
6.00 Dagtelevisie 12.15 
CSI: Miami (12+) 13.00 
CSI: Miami (12+) 13.55 Re-
venge (12+) 14.45 Grey’s 
Anatomy (12+) 15.30 The 
Mentalist (12+) 16.20 Cri-
minal Minds (12+) 17.10 CSI:  
Miami (12+) 18.05 CSI: Mi-
ami (12+) 18.55 Revenge 
(12+) 19.40 Grey’s Anatomy 
(12+) l 20.35 Pandemic. Tv-
thriller van Armand Mastroi-
anni (VS 2007). (16+) 23.30 
The Mentalist (12+) 0.20 
Nacghtprogramma’s

KETNET
6.00 Dagtelevisie 16.05 
Prinsessia 16.20 Rox 16.47 
Will 16.50 Mirette Onder-
zoekt 17.00 Kratts in het 
Wild 17.25 Angry Birds Stella 
17.30 Klein Gespuis 17.40 
Mijn Superheld 17.55 Amika 
18.10 Karrewiet 18.20 Ami-
ka 18.30 4ever 18.45 Mijn 
Superheld (herh.) 19.00 Kar-
rewiet (herh.) 19.10 De won-
derbaarlijke avonturen van 
Jules Verne 19.35 Miss Moon 
19.45 Shaun het schaap 
19.58 Will (20.00)

NPO 1
6.00 Ochtend- en dagpro-
gramma’s 18.00 Nieuws 
18.15 EenVandaag 18.45 
Sportjournaal 19.05 Droom-
huis gezocht (herh.) 20.00 
Nieuws 20.35 Ik vertrek 
(herh.) 21.25 The Secret 
Life of 5 Year Olds 22.20 Ji-
nek 23.20 Lekker laat 0.05 
Nieuws 0.30 Jinek (herh.) 
1.30 Lekker laat 2.15 Nacht-
programma’s

NPO 2
6.00 Ochtend- en dagpro-
gramma’s 17.55 Father 
Brown 18.50 Wie maakt het 
verschil? 19.20 Opium op 
Oerol 19.55 Rail Away (herh.) 
20.25 Kunstraadsels 21.10 
Hollandse zaken 22.00 
Nieuwsuur 22.55 Het Uur 
van de Wolf: Etgar Keret - Een 
waargebeurd verhaal 0.00 
2Doc - Bashar al-Assad: The 
Master of Chaos (herh.) 0.55 
Nachtprogramma’s

NPO 3
6.30 Kinderprogramma’s 
18.00 Beste Vrienden Quiz 
18.23 Het klokhuis (herh.) 
18.45 NOS Jeugdjournaal 
18.55 Brugklas (herh.) 19.25 
Checkpoint 19.40 Chef in je 
oor (herh.) 20.25 Keurings-
dienst van waarde: terug naar 
de basis 21.00 3Doc - World’s 
Best Diet (herh.) 22.15 
Broodje gezond (herh.) 22.50 
Radio Gaga (herh.) 23.40 
Tomtesterom (herh.) 0.30 
Nachtprogramma’s

Jeroen Meus (39) breit een
vervolg aan zijn succes-
verhaal bij Eén. Op enkele 
details na ligt een exclusivi-
teitscontract klaar dat de 
tv-kok ook de komende vijf 
jaar aan de openbare om-
roep bindt. Zo bouwt de 
VRT het team van vaste ge-
zichten verder uit: Philippe 
Geubels tekende onlangs 
voor vier jaar, en ook Bart 
Peeters, Kobe Ilsen, Danira 
Boukhriss en Bart De Pauw 
zijn vast in dienst.

De weg op met 
mobiele keuken

Meus kiest met het exclu-
siviteitscontract voor stabi-
liteit en rust. Zo worden er 
geen quota opgenomen in 
zijn contract en kan hij op 
eigen tempo aan program-
ma’s werken. Meus heeft er 
immers een drukke periode 
opzitten: naast Dagelijkse 
Kost besteedde de televisie-
kok heel wat tijd aan de 
opnames voor Goed Volk, en 
tussendoor baatte hij ook 
nog eens zijn eigen zaken 

uit. Zo opent hij volgende 
maand zijn derde Würst-
restaurant in Antwerpen.

Maar het kalm aan doen,
dat zit er voor Meus nog niet
onmiddellijk in. Op dit 
moment draait hij Dagelijk-
se Zomerkost, de zomerse 
variant op zijn vaste kook-
show en de opvolger van 
1000 Zonnen. Dat program-
ma start over twee weken 
op Eén. De eerste afleverin-
gen blijft Meus nog in zijn 
thuisstad Leuven, nadien 
trekt hij de hele vakantie 
rond met een mobiele keu-
ken en bezoekt hij Vlaamse 
trekpleisters. Beginnen doet 
hij op een camping in de 
Vlaamse Ardennen, nadien 
gaat het richting de kust en
het Zilvermeer in Mol. Be-
doeling is om aan de slag te 
gaan met streekproducten 
en seizoensgroenten. “Eens 
van locatie veranderen, 
zorgt voor nieuwe inspira-
tie”, aldus de kok. (dvg)
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Jeroen Meus kookt hele vakantie ‘Dagelijkse Zomerkost’

DAGELIJKSE ZOMERKOST
Vanaf 26 juni elke werkdag 
om 19.40 uur op Eén.

Deze zomer trekt Jeroen Meus
rond langs Vlaamse trekpleisters.

DONDERDAG 15 JUNI 2017 VRIJE TIJD 25

Presentatrice Evi Hanssen
(38) waagt zich aan een
nieuwe carrière: die van
stand-upcomedian. Eventjes
toch, want ze is vanavond te
zien in Celebrity Stand-up op
de digitale zender Comedy
Central. In dat programma
kruipen bekende Vlamingen
en Nederlanders op de plan-
ken om zich van hun meest
humoristische kant te tonen.
Samen met de Nederlander
Kaj Gorgels is het vanavond de
beurt aan Hanssen, die alvast
genoeg materiaal in huis heeft
om over te grappen. Ze maakt
moppen over haar bevalling,
haar leven als alleenstaande
moeder, haar broers en de
verschillen tussen Vlamingen
en Nederlanders. “Belgen zijn
enorm achterbaks. Als ik in
Nederland iets fout doe, zeg-
gen ze: Nou, dat was echt kut. In
Vlaanderen zeggen ze: Het was niet
slecht, hoor, maar we gaan het wel
he-le-maal anders doen. Oeps, wordt
dit ook uitgezonden in Vlaanderen?”

Hanssen treedt in de voetsporen
van De Ideale Wereld-presentator
Otto-Jan Ham en Thuis-acteur 
Christophe Haddad, die eerder al
deelnamen aan Celebrity Stand-up. 

Op 6 juli is het de beurt aan zanger
Gene Thomas.  (dvg) 

Evi Hanssen grapt onder meer
over de verschillen tussen

Nederlanders en Belgen.
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Evi Hanssen debuteert als stand-upcomedian

ÉÉN CANVAS  VTM Q2

18
UUR

9
UUR

20
UUR

22 
UUR

18.00 Het Journaal
18.10 Het Weer
18.15 Dagelijkse kost 

Vandaag: BBQ glazed ham met maïs-
brood en coleslaw van rode biet. 

18.30 Blokken 
19.00 Het Journaal
19.40 Iedereen beroemd 

18.20 Echte Verhalen - De Buurtpolitie 
Koen en Tineke doen een lugubere 
ontdekking in een varkenskwekerij. 
Wanneer ze tijdens hun onderzoek de 
vrouw van de boer nergens kunnen 
vinden, vrezen ze het ergste. (herh.)

19.00 VTM Nieuws
19.50 Het Weer

18.10 The Fresh Prince of Bel-Air 
Vandaag: Be My Baby Tonight. (herh.) 

18.40 Full House 
 Vandaag: One Last Kiss. (herh.) 

19.10 Friends 
Vandaag: The One With Joey’s Porsche. 

19.40 Friends 
Vandaag: The One on the Last Night. 

18.35 Sporza - Basketbal: Brussels - 
Oostende 
Samenvatting van de vierde wedstrijd 
in de finale van de play-offs van het 
basketbal. (onder voorbehoud) (herh.)

18.55 Bevergem 
Vandaag: Beireslikker. (herh.)

19.45 Een Onvergetelijke Dag 

18.20 According to Jim 
Vandaag: The Swimming Pool. (herh.)

18.45 The Simpsons 
Vandaag: I’m Goin’ To Praiseland. 

19.15 8 Simple Rules 
Vandaag: Cool Parent. 

19.45 Modern Family 
Vandaag: The Future Dunphys. (herh.) 

18.40 Cold Case 
Misdaadreeks (VS). Vandaag: Wunder-
kind. (12+) (herh.) 

19.40 Rizzoli & Isles 
Misdaadreeks (VS). Vandaag: Love the 
Way You Lie. (12+) (herh.) l Jane en 
Maura onderzoeken de zelfmoord van 
een jonge schrijver. 

20.05 Het Weer
20.10 Thuis 

Soapreeks (B). l Femke geeft Simonne 
voor de rest van de week verlof. 
Marianne is in haar nopjes nu haar plan 
werkt. Waldek vreest dat Mayra zich te 
veel opwindt.

20.35 Typisch mensen 
Magazine met Freek Braeckman en 
Julie Van den Steen (B). l Freek en Julie 
testen deze week uit of u samen mak-
kelijker van tien meter hoog springt 
dan alleen. Kunnen we u een overbo-
dige valhelm aansmeren op de kermis? 

21.20 De club 
Humoristische quiz (B). Presentatie: 
Siska Schoeters.

20.00 De Kotmadam 
Komische reeks (B). (herh.) l Jeanne en 
madame Hulpiau richten een actie-
comité op tegen de plannen voor een 
kroeg in de straat. 

20.35 Familie 
Soapreeks (B). l Marie weigert een  
DNA-test te laten uitvoeren. 

21.10 Met Vier in Bed 
Realityreeks. l Voor de laatste stop van 
de week trekt Met Vier in Bed naar het 
West-Vlaamse Roeselare. In het cen-
trum van de stad ligt Le Nord, de bistro 
en B&B van Kelly en Dimitris. 

21.55 Telefacts Zomer 
Actualiteitenmagazine. Vandaag: The 
Mandarin Oriental Hotel (2). 

20.05 Mom 
Komische reeks (VS).  l Het geduld van 
Christy wordt door iedereen die ze kent 
op de proef gesteld. Bonnie komt een 
voormalige rivale tegen.

20.35 The Sky is the Limit 
Reportagereeks over het leven van 
enkele succesvolle landgenoten (B). 
(herh.) l Philip Cracco woont samen 
met zijn vriendin Aisha in een mooie 
villa in Brugge. Vandaag is het er feest, 
want Aisha is jarig. Hij organiseert een 
prachtig feest om haar in de bloeme-
tjes te zetten. 

21.30 Control Pedro 
Talkshow (B). Presentatie: Pedro Elias. 
(laatste afl.)

20.00 Terzake 
Nieuws- en duidingsmagazine (B). 

20.30 De Afspraak 
Actuamagazine over het nieuws en de 
actualiteit van de dag (B). Presentatie: 
Bart Schols.

21.15 Check-point 
Magazine (B). Vandaag: Gevangen. l De 
directeur van de maximaal beveiligde 
gevangenis Halden in Noorwegen gaat 
op missie naar de Verenigde Staten, 
naar de Attica-gevangenis, ook een 
superbeveiligde gevangenis. Bij het 
ontwerpen van Halden stond rehabi-
litatie voorop en de gevangenis doet 
volgens de buitenwereld wel erg aan 
een vakantiepark denken. 

20.10 The Big Bang Theory 
Komische reeks (VS). (herh.) 

20.35 Meeting EvilHH   
Misdaaddrama van Chris Fisher (VS 
2012). Met Luke Wilson. (16+) l Op een 
ochtend gaat de deurbel bij John Felton 
en zijn gezin. Voor de deur staat een 
vreemdeling die zichzelf voorstelt als 
Richie. Hij vertelt John dat hij gestrand 
is met zijn auto en vraagt om hulp. De 
dag vordert en wanneer John ‘s avonds 
terugkeert naar huis, treft hij Richie aan in 
zijn woonkamer, samen met zijn vrouw. 
Om een of andere reden is Richie geïnte-
resseerd in Johns leven. John verandert al 
snel in een wanhopige man die tot alles 
in staat is om zijn gezin te beschermen.

20.35 The Spectacular NowHHH   
Romantische tragikomedie van James 
Ponsoldt (VS 2013). Met Miles Teller 
(Sutter), Shailene Woodley (Aimee), 
Brie Larson (Cassidy), Kyle Chandler 
(Tommy), Masam Holden (Ricky). (I 
Love Donderdagfilm) l Sutter leeft in 
het hier en nu. Hij bouwt graag een 
feestje, drinkt er stevig op los en heeft 
nog helemaal geen plannen voor de 
toekomst. Zijn leven verandert hele-
maal wanneer hij gedumpt wordt door 
zijn vriendin. Het is op dat moment dat 
hij het mooie, maar ook brave meisje 
Aimee ontmoet. Zij leest sciencefiction 
en heeft geen vriendje. De twee hebben 
helemaal niets gemeen.

22.00 Van Gils & gasten 
Talkshow met Lieven Van Gils.

22.45 Het Journaal
23.00 Sporza - Atletiek: Diamond  

League 
Hoogtepunten van de Diamond League 
atletiekmeeting in Oslo.

23.30 Madam Secretary 
Dramareeks. (herh.) l De president 
keurt goed dat Henry opnieuw bij de 
NSA mag beginnen. Maar hij liegt wel 
tegenover Elizabeth over zijn voortdu-
rende inmenging tijdens de spionnen-
kwestie.

00.09 Keno
00.10 Het Weer (herh.)
00.15 Dagelijkse kost (herh.)
00.30 Nachtprogramma’s

22.45 Chicago Fire 
Dramareeks (VS).  (12+) (herh.) l Seve-
ride gaat weer aan de slag maar hij is 
duidelijk nog niet de oude. Mills komt 
meer te weten over zijn vaders familie. 
Herrmann vraagt de investeerders om 
ideeën op tafel te leggen om Molly’s 
nieuw leven in te blazen.

23.40 House, M.D 
Nog voor House en zijn medewerkers 
een patiënt met ernstige ademhalings-
problemen kunnen behandelen, verrast 
Cuddy hen met de mededeling dat ze 
Foreman opnieuw heeft aangenomen. 
Hij kan niet ontslagen worden en zal 
House en de kandidaten voortaan 
nauwlettend in de gaten houden. (herh.)

00.35 Nachtprogramma’s

22.15 Airport Charleroi 
Realityreeks l Voor Caroline is het 
vandaag een belangrijke dag. Na een 
opleiding van twee maanden, wordt dit 
eindelijk haar eerste echte vlucht en mag 
ze zelf de veiligheidsinstructies tonen.

22.55 Border Security 
De douaniers halen de FBI erbij wan-
neer ze iets illegaals ontdekken in de 
bagage van een Engelsman. Ondertus-
sen moeten ze ook een gechoqueerd 
jong koppel en een opgedraaide pas-
sagier zien te kalmeren.

23.25 Hondenpatrouille 
(Dog Patrol). Realityreeks. (herh.)

23.55 Ons Eerste Huis 
Realityreeks. (herh.) 

00.55 Nachtprogramma’s

22.15 Great Barrier Reef with David  
Attenborough 
Documentairereeks (GB 2015).

23.05 Beside Bowie  
- The Mick Ronson Story 

00.50 Nachtprogramma’s

EEN+
22.25 Het Journaal (getolkt in Vlaamse 

Gebarentaal) (23.05)

CANVAS+
20.00 Slotconcert Koningin Elisabeth-

wedstrijd 2017 
Slotconcert van de Koningin Elisa-
bethwedstrijd 2017 voor cello met 
de eerste, tweede en derde laureaat, 
rechtstreeks vanuit Bozar. (22.25)

22.25 Top Gear 
Automagazine. Vandaag: Patagonia 
Special (2). (herh.) l Jeremy Clarkson, 
Richard Hammond en James May zijn 
onderweg door het immense Patago-
nië. De landschappen zijn prachtig, 
maar hun reis is niet zonder gevaar.

23.35 You’re the Worst 
Tragikomische reeks (VS). Vandaag: 
Constant Horror and Bone-Deep Dis-
satisfaction. l Nadat Becca Jimmy’s 
aanzoek heeft geweigerd, publiceert 
hij zijn eerste boek. Jimmy denkt dat 
hij alleen creatief kan zijn wanneer hij 
ongelukkig is. 

00.05 Married 
Komische reeks (VS). Vandaag: Hal-
loween. (0.25)

22.25 Dating Naked 
(Dating Naked: Playing For Keeps). 
Realityreeks waarin de deelnemers 
naakt op zoek gaan naar de ware (VS). 
Vandaag: Strip Down and Buckle Up. 
(12+) (herh.)

23.20 Mijn Lief is Vrijgezel 
Realityreeks (B). (herh.) l Ook vandaag 
mag Nana weer op date en wel met 
de sportieve Olivier uit Veurne. Zijn 
liefdesleven loopt helaas over een hob-
belig parcours: hij is al 6 jaar vrijgezel 
maar hoopt snel weer de liefde te 
vinden. Olivier is opgegroeid in Congo, 
iets dat hem meteen bindt met de 
Congolese Nana. Maar of zij gelooft dat 
hij vrijgezel is?

00.00 Nachtprogramma’s

9.00 Lentebeelden 10.00 Radio 2 op één (live) 12.00 
Lentebeelden 12.20 Dagelijkse kost 12.35 Blokken (herh.) 
13.00 Het Journaal 13.25 Het Weer 13.30 Iedereen be-
roemd (herh.) 13.50 Thuis 14.15 Helicopter Heroes Down 
Under 14.45 Villa Politica (live) 16.15 Clips 16.25 Madam 
Secretary 17.05 Simply Nigella 17.35 Buren

8.20 All Saints (herh.) (9.15) 12.15 Met Vier in Bed (herh.) 
13.00 VTM Nieuws 13.35 Het Weer 13.40 Familie (herh.) 
14.20 Wittekerke (12+) (herh.) 15.20 All Saints (herh.) 
16.20 The Grinder 16.50 Monk (herh.) 17.45 VTM Nieuws 
17.50 Het Weer 17.55 Border Security (herh.)

8.05 Passe-Vite 8.30 Tot op de Graat 8.45 Op Hete Kolen 
9.05 Komen Eten (UK) (herh.) 10.00 Geen uitzending 12.05 
Ons Eerste Huis (herh.) 13.05 Geen uitzending 15.10 Ko-
men Eten (UK) (herh.) 16.15 De Wereld op je Bord 16.35 
Njamma Mia! 16.50 Food, Friends & Feeling 17.15 Border 
Security (herh.) 17.45 Hondenpatrouille (herh.)

9.00 Lentebeelden: sfeerbeelden vanuit diverse Europese 
bestemmingen. 12.30 Rolkrant: selectie van de nieuwsbe-
richten op deredactie.be en sporza.be.

7.30 Community. Vandaag: Basic Human Anatomy. (herh.) 
(7.50) 13.00 8 Simple Rules (8 Simple Rules for Dating My 
Teenage Daughter). (herh.) (13.20) 16.35 Married with 
Children. (herh.) 17.00 Community. 17.25 How I Met Your 
Mother. (herh.) 17.55 How I Met Your Mother. Vandaag: No-
thing Good Happens After 2 A.M.. (herh.)

8.20 The Doctors (herh.) 9.00 Geen uitzending 10.00 Dr. 
Phil (herh.) 10.40 Geen uitzending 11.15 Cold Case (12+) 
(herh.) 12.05 Geen uitzending 12.40 Charmed (herh.) 
13.30 Geen uitzending 13.50 Without a Trace (12+) (herh.) 
14.40 Geen uitzending 15.15 The Doctors (herh.) 16.00 
Dr. Phil (herh.) 16.50 Charmed 17.45 Without a Trace

VIER VIJF KORT
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VITAYA
6.05 Dagtelevisie 11.55 
One Born Every Minute 
(12+) (herh.) 12.50 Keeping 
Up with the Kardashians l 
13.45 Prayers For Bobby. 
Biografisch tv-drama van 
Russell Mulcahy (VS 2009). 
(12+) 15.25 Love It or List 
It 15.45 Red mijn Vakantie! 
(herh.) 16.35 My Kitchen 
Rules 17.35 Sturm der 
Liebe 18.35 Achter Gesloten 
Deuren (12+) (herh.) 19.25 
Home and Away 19.50 Ik 
vertrek (herh.) l 20.55 Save 
The Last Dance. Muzikaal 
drama van Thomas Carter (VS 
2001). (12+) 23.05 A Place 
in the Sun - Summer Sun 0.00 
Nachtprogramma’s

CAZ
7.55 Dagtelevisie 13.55 
Married with Children (herh.) 
14.20 The Office (herh.) l 
14.45 Werewolf: The Beast 
Among Us. Horrorfilm van 
Louis Morneau (VS 2012).  
(16+) 16.15 The Best of The 
Tonight Show Starring Jimmy 
Fallon (herh.) 17.00 Zorro 
(herh.) 17.20 Miami Vice 
(herh.) 18.10 Caught on Ca-
mera (12+) 19.05 De Familie 
Backeljau (herh.) 19.40 Be-
nidorm Bastards USA (herh.) 
20.05 Married with Children 
(herh.) l 20.40 The Firm. 
Thriller van Sydney Pollack 
(VS 1993).  (16+) 23.20 In-
box (12+) (herh.) 0.20 Nacht-
programma’s

ZES
6.00 Dagtelevisie 12.15 
CSI: Miami (12+) 13.00 
CSI: Miami (12+) 13.55 Re-
venge (12+) 14.45 Grey’s 
Anatomy (12+) 15.30 The 
Mentalist (12+) 16.20 Cri-
minal Minds (12+) 17.10 CSI:  
Miami (12+) 18.05 CSI: Mi-
ami (12+) 18.55 Revenge 
(12+) 19.40 Grey’s Anatomy 
(12+) l 20.35 Pandemic. Tv-
thriller van Armand Mastroi-
anni (VS 2007). (16+) 23.30 
The Mentalist (12+) 0.20 
Nacghtprogramma’s

KETNET
6.00 Dagtelevisie 16.05 
Prinsessia 16.20 Rox 16.47 
Will 16.50 Mirette Onder-
zoekt 17.00 Kratts in het 
Wild 17.25 Angry Birds Stella 
17.30 Klein Gespuis 17.40 
Mijn Superheld 17.55 Amika 
18.10 Karrewiet 18.20 Ami-
ka 18.30 4ever 18.45 Mijn 
Superheld (herh.) 19.00 Kar-
rewiet (herh.) 19.10 De won-
derbaarlijke avonturen van 
Jules Verne 19.35 Miss Moon 
19.45 Shaun het schaap 
19.58 Will (20.00)

NPO 1
6.00 Ochtend- en dagpro-
gramma’s 18.00 Nieuws 
18.15 EenVandaag 18.45 
Sportjournaal 19.05 Droom-
huis gezocht (herh.) 20.00 
Nieuws 20.35 Ik vertrek 
(herh.) 21.25 The Secret 
Life of 5 Year Olds 22.20 Ji-
nek 23.20 Lekker laat 0.05 
Nieuws 0.30 Jinek (herh.) 
1.30 Lekker laat 2.15 Nacht-
programma’s

NPO 2
6.00 Ochtend- en dagpro-
gramma’s 17.55 Father 
Brown 18.50 Wie maakt het 
verschil? 19.20 Opium op 
Oerol 19.55 Rail Away (herh.) 
20.25 Kunstraadsels 21.10 
Hollandse zaken 22.00 
Nieuwsuur 22.55 Het Uur 
van de Wolf: Etgar Keret - Een 
waargebeurd verhaal 0.00 
2Doc - Bashar al-Assad: The 
Master of Chaos (herh.) 0.55 
Nachtprogramma’s

NPO 3
6.30 Kinderprogramma’s 
18.00 Beste Vrienden Quiz 
18.23 Het klokhuis (herh.) 
18.45 NOS Jeugdjournaal 
18.55 Brugklas (herh.) 19.25 
Checkpoint 19.40 Chef in je 
oor (herh.) 20.25 Keurings-
dienst van waarde: terug naar 
de basis 21.00 3Doc - World’s 
Best Diet (herh.) 22.15 
Broodje gezond (herh.) 22.50 
Radio Gaga (herh.) 23.40 
Tomtesterom (herh.) 0.30 
Nachtprogramma’s

KIJKCIJFERS
DINSDAG 13 JUNI

1 Thuis Eén 1.144.590

2 Iedereen Beroemd Eén 803.085

3 Het Journaal 19 uur Eén 779.204

4 Familie VTM 712.959

5 Blokken Eén 542.520

6 Van Gils & Gasten Eén 528.339

7 VTM Nieuws 19 uur VTM 527.607

8 Met Vier in Bed Eén 510.759

9 Beste Vrienden Eén 507.473

10 De Club Eén 492.419

Er komt een tweede seizoen van Control 
Pedro, het Vier-programma waarin Pedro 
Elias (foto) vier bekenden uitnodigt om 
in de stijl van Scheire en de Schepping de 
meest wonderlijke spelletjes en hypes van 
het internet uit te proberen. Control Pedro 
is het eerste soloprogramma van Pedro 
Elias, die jarenlang achter de schermen 
werkte van De Slimste Mens ter Wereld 
en Scheire en de Schepping en zelf bekend 
werd als deelnemer van De Slimste Mens 
en als kompaan van Sarah Vandeursen in  
De Idioten. Wanneer het tweede seizoen 
te zien is, staat nog niet vast. Vier zendt 
vanavond een aflevering uit met de beste 
momenten van het voorbije seizoen.  (tdl)

Ook ‘Control Pedro’ krijgt vervolg

V
IE

R

Davey Van 
Rode (29, 
foto boven), 
winnaar van 
De Mol, laat 
nog eens van 
zich horen. 
Drie maan-
den geleden won de houtbewerker een 
prijzenpot van 27.250 euro nadat hij 
politie-inspecteur Eline Michiels 
had ontmaskerd als de verrader in het 
spelprogramma op Vier. Met dat extra 
geld heeft Davey wat reserve en zet 
hij zich nu kosteloos in voor het goede 
doel. “Voor 12-12, het consortium dat 
hongersnood bestrijdt in Zuid-Soedan, 
Jemen, Nigeria en Somalië, veilen 
mijn collega Birgen en ik een houten 
tuintafel, het eerste stuk dat we samen 
gemaakt hebben”, zegt Davey. “We 
weten allemaal dat daar een enorme 
crisis heerst, dus alle beetjes helpen.” 

De veiling loopt nog tot zondag 
25 juni via www.vier.be. (dvg)

‘De Mol’-winnaar Davey 
veilt zelfgemaakte tafel 
voor goede doel

R
R

CELEBRITY STAND-UP
Comedy Central, 22 uur

R
R

CONTROL PEDRO
Vier, 21.30 uur
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25ste 
Kapellekensloop

Minderhout. KWB Minderhout (Hoogstraten) 
organiseerde zaterdag voor de 25ste keer de 
Kapellekensloop. Meer dan achthonderd 
deelnemers kwamen opdagen om hun afstand te 
lopen. In de vroege namiddag was het aan de 
kinderen. Daarna volgden onder andere de Ten 
Miles en Halve Marathon. (ram)

Kemp vzw scheert schapen

Mol. Rond het Zilvermeer hield Kemp vzw 
zaterdag het jaarlijkse schapenscheerfeest. 230 
schapen werden van hun dikke wintervacht verlost. 
De wol wordt nadien gesorteerd. De beste wol 
wordt gewassen en verwerkt tot garen, zodat Kemp 
vzw ze kan verkopen als Kempenwol. De resterende 
bruikbare wol gaat naar Oostenrijk waar het wordt 
omgevormd tot isolatiemateriaal voor woningen. 
Een belangrijk doel van Kemp vzw is het behoud van 
het Kempens heideschaap. De schapen worden 
onder meer ingezet voor de begrazing van 
natuurlandschappen. (mto)

Volleyballen 
in het warme 

zand

Beerse. Sportievelingen trotseren het warme zand aan het sportcentrum    
’t Beerke in Beerse om wedstrijden beachvolleybal te spelen. Volleybalclub 
BVMV Beerse pakte het voorbije weekend in zomerse omstandigheden uit 
met het beachvolleybaltoernooi op het popupstrand naast het sportcentrum. 
De club organiseerde dit jaar in samenwerking van Volley Antwerpen het 
provinciaal beachvolleybal kampioenschap voor senioren in Beerse. (bvdl)

Zonnige 
roofvogelhappening

Kasterlee. De dertiende roofvogelhappening op 
domein Heidehoeve kreeg het zonnetje mee. 
Daarom hadden nogal wat papa’s en mama’s met de 
kindjes voor deze attractie gekozen. Toon Hermans 
uit Kasterlee genoot samen met Linde (bijna 2) en 
Chloë (8) eveneens van de gieren, arenden, valken 
en andere roofvogels. (pkk )

Mol. Naar aanleiding van de geboorte van het 
boerenpaardveulen Jasse, organiseerde eigenaar 
Guido Van Craenendonck (64) uit MolSluis een heuse 
‘veulenborrel’. Hij nodigde familie, vrienden en alle 
dorpsgenoten uit. Honderden bezoekers kwamen 
Jasse begroeten. Het veulen krijgt momenteel melk 
toegediend met de fles, omdat het niet genoeg 
kracht heeft om bij moeder Charlotte te drinken. Jasse 
werd ook tot ereburger gedoopt van MolSluis. (vgd)

Veulen 
Jasse 

wordt 
ereburger

FOTO SASKIA  VAN GESTEL
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24.000 leerlingen uit het vijf
de en zesde leerjaar sloten het
schooljaar al feestend af op
Pennenzakkenrock. Het Pro
vinciaal Recreatiedomein Zil
vermeer in Mol schotelde een
topaffiche voor met optredens
van Dean, Unidamu, Michael
Schack, Gers Pardoel, Regi,
Van Echelpoel, Laura Tesoro,
Rock@ddicts, De Ketnetband
en Gene Thomas. 

Gestart met regen 

De start van het kinderfesti
val zag er nochtans niet veel
belovend uit. “De 300 kinde
ren die deelnamen aan het
campingfestival kregen zowel
woensdagavond als donder
dagmorgen heel wat regen te
verwerken”, zegt Dirk Geuens
van de camping. “Gelukkig
hadden we schuiltenten opge
steld en konden de kinderen
hun kledij drogen. Ze hebben
wel veel plezier gemaakt tij
dens discobar Zwanzibar.” 

Maar toen de bussen donder
dagochtend arriveerden, ver
drong een flauwe zon de re
genbuien en konden de kinde
ren met volle teugen genieten
van het festival. Niet alleen de
muziekgroepen, maar ook de
randanimatie boden een flin
ke dosis entertainment. “In
totaal zijn er een zestigtal at
tracties, waaronder de sky
fall, de skywatch, de adrenala
tor, een raceroom en de base
jump”,  zegt
persverantwoordelijke Nena
Agyei. “Maar ook onze speel
tuin en de vaste attracties zijn
heel populair.”

En dat beaamden de leerlin
gen van de Freinetschool uit

Balen volmondig. “We hebben
leuke attracties gedaan, zoals
de skywatch”, aldus Cas, Jin
se, Yaro, Truike, Benjamin, Iy
en en Niels. “Maar we hebben
vooral veel snoep gegeten.” 

Quinten, Milan, Lukas, Wan
nes, Jens en Anton van Basis
school Bezige Bijtjes uit Wes

terlo leefden zich dan weer uit
op het touwenparcours in de
speeltuin. “We zijn al naar Re
gi en Gers Pardoel gaan zien
en we hebben ook al veel ge
sport en geklommen.”

Frisse duik

Heel wat kinderen namen
ook een frisse duik in het wa
ter en de grote glijbaan was al
een attractie op zich. Elodie,
Esli, Lisse en Kendra van de
Vrije basisschool Mariaschool
uit Grobbendonk waren net
op weg om het frisse water te
trotseren. “We hebben het op
treden van Laura Tesoro en
Regi gezien en nu gaan we ons
omkleden om te zwemmen”,
klonk het enthousiast. “We
zouden volgend jaar nog wel 
willen terugkomen.”

Sterke affiche maakt van 23ste editie jongerenfestival groot succes

24.000 kinderen feesten op Pennenzakkenrock
Het jongerenfestival Pen
nenzakkenrock op het 
Provinciaal Domein Zil
vermeer was gisteren al 
aan zijn 23ste editie toe, 
maar met 24.000 feesten
de kinderen was het op
nieuw een slaand succes.

MOL 

W 24.000 kinderen konden zich uitleven op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer in Mol.

SASKIA VAN GESTEL

B
D

D

CAS, JINSE, YARO, LYEN, 
TRUIKE, BENJAMIN, 
NIELS
LEERLINGEN FREINETSCHOOL BALEN

“We hebben leuke 
attracties gedaan, 
maar we hebben 
vooral veel snoep 
gegeten”

W Quinten, Milan, Lukas, Wannes, Jens en Anton van Basisschool Bezige Bijtjes.

B
D

D

men kan wel een mooie wande
ling maken vanuit het dorp tot 
aan de kasteelpoort. Samen met
het Regionaal Landschap de
Voorkempen wordt een be
heersplan opgemaakt door de
firma Hesselteer uit Berchem.

Bomen rooien

Uit een eerste rondgang bleek
dat de Amerikaanse eiken ter
hoogte van de dr. K.C. Peeter
slaan zwaar aangetast zijn door
zwammen. Guy Heutz van Hes
selteer heeft wegens gevaar 
voor omvallen, het advies gege
ven om deze bomen te rooien.
Het Agentschap voor Bos en Na
tuur volgt dit advies. Het rooien
zal daarom deze zomer nog ge
beuren. “Monumentale bomen
en geklasseerde dreven hebben 
niet het eeuwige leven en daar
om kan men ze beter verjongen
dan restaureren”, weet Vissers.
(nve) 

waarde heeft de klassering mee
bepaald. Vele pachters en huur
ders leefden eeuwenlang onder 
het gezag van de kasteelheren.
Het kasteel wordt het Hof van
Wuustwezel genoemd en ligt
aan de Spiegel, een kasteelvij
ver. De kasteelsite is niet toe
gankelijk voor het publiek, maar

zijn artistieke waarde. De dreef
heeft door zijn omvang een
beeldbepalend karakter en
vormt een structurerend ele
ment binnen de dorpskern.
Vanuit de dreef zijn er zichten 
op de kerk, de dorpskern en de
kasteelsite.”

Ook de cultuurhistorische

De kasteeldreef Ginhoven, in
de volksmond Hofdreef, is een
dreef van één kilometer, die de
dorpskern van Wuustwezel ver
bindt met het kasteel van de fa
milie van de Werve de Schilde.
De dreef is in meerdere fasen
aangelegd tussen 1755 en 1823
en de oudste bomen dateren nog
van de vroeg 19de eeuwse aan
leg.

De dreef begint in de Klooster
straat, pal in de dorpskern, en 

De kasteeldreef Ginhoven 
is geklasseerd als onroe
rend erfgoed “voor zijn ar
tistieke en cultuurhistori
sche waarde”. Er wordt nu 
een beheersplan opgesteld.

biedt de inwoners een prachtig 
stukje natuur in het woonge
bied. “De dreef is nu beschermd
met inbegrip van tien meter aan
weerszijden”, licht schepen Sus 
Vissers (CD&V) het plan toe.
“De dreef is beschermd voor

SUS VISSERS
SCHEPEN

“Geklasseerde dreven 
hebben niet het 
eeuwige leven en 
daarom kan men ze 
beter verjongen dan 
restaureren”

W Schepen Vissers organiseert in het najaar een publieksmoment voor de buurt. 

N
V

E

WUUSTWEZEL 

Kasteeldreef Ginhoven 
erkend als erfgoed
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ZONDAG 2 JULI OPEN 
VAN 9:30 TOT 17:00 

SHOP ONLINE 24/7 OP 
WELLENSMEN.BE  & WELLENSWOMEN.BE

WELLENS MEN 
LICHTAARTSEWEG 2/1
2200 HERENTALS

WELLENS WOMEN 
NEDERRIJ 94
2200 HERENTALS

SOLDEN VANAF 1 JULI

/wellensmen /wellenswomen

Mol 

b Het schooljaar werd door 24.000 
leerlingen uit het vijfde en zesde 
leerjaar afgesloten met een topedi-
tie van Pennenzakkenrock. Het Pro-
vinciaal Recreatiedomein Zilver-
meer in Mol schotelde het jonge 
volkje een topaffiche voor met op-
tredens van Dean, Unidamu, Micha-
el Schack, Gers Pardoel, Regi, Van 
Echelpoel, Laura Tesoro, 
Rock@ddicts, De Ketnetband en Ge-
ne Thomas. 

Gestart met regen
De start van het kinderfestival zag

er niet veelbelovend uit. “De drie-
honderd kinderen die deelnamen 
aan het campingfestival kregen zo-
wel woensdagavond als donderdag-
morgen heel wat regen te verwer-
ken”, zegt Dirk Geuens van de cam-
ping. “Gelukkig hadden we 
schuiltenten opgesteld en konden 
de kinderen hun kledij drogen. Ze 
hebben wel veel plezier gemaakt tij-
dens discobar Zwanzibar.” 

Naarmate de bussen donderdag-
morgen arriveerden ebde de regen 
rond 10u weg, om plaats te maken 
voor een flauwe zon. De kinderen 
lieten het niet aan hun hart komen.
Terwijl de leerkrachten van de Frei-
netschool uit Balen een schuilplaats 
zochten, genoten de leerlingen van 

langrijk. “In totaal bieden we de kin-
deren een zestigtal attracties, waar-
onder de skyfall, de skywatch, de 
adrenalator, een raceroom en de 
basejump”, zegt persverantwoorde-
lijke Nena Agyei. “Maar ook onze 
speeltuin en de vaste attracties zijn
heel populair.”

Ook Quinten, Milan, Lukas, Wan-
nes, Jens en Anton van Basisschool 
Bezige Bijtjes uit Westerlo genoten
met volle teugen van het touwen-
parcours in de speeltuin. “We zijn al 
naar Regi en Gers Pardoel gaan kij-
ken en we hebben ook al veel ge-
sport en geklommen”, zeggen de
jongens.   

Zwemmen 
Heel wat kinderen namen ook een

frisse duik in het water en de grote 
glijbaan was al een attractie op zich. 
Elodie, Esli, Lisse en Kendra van de 
Vrije basisschool Mariaschool uit 
Grobbendonk waren net op weg om 
het frisse water te trotseren. “We 
hebben het optreden van Laura Tes-
oro en Regi gezien en nu gaan we 
ons omkleden om te zwemmen”, 
zeggen ze enthousiast. Voor de mei-
den is het de eerste en meteen ook
laatste keer dat ze naar Pennenzak-
kenrock gaan. “We zouden volgend 
jaar nog wel willen terugkomen”, 
zeggen ze. 

Het festival eindigde zonder inci-
denten. “We hebben net zoals vorig 
jaar ingezet op veiligheid”, zegt bur-
gemeester Paul Rotthier (CD&V). 
“De organisatoren zette extra bevei-
liging aan de in- en uitgangen en 
ook de politie was overal aanwezig, 
zowel in uniform als in burger. Een 
helikopter bood ons luchtsteun. 
Daarnaast waren de noodzakelijke 
hulpdiensten aanwezig, zoals 
brandweer en de medische discipli-
ne. Er waren ook fietsteams van de 
politie en de medische sector om zo 
snel mogelijk ter plaatse te zijn.”

Het jongerenfestival
Pennenzakkenrock in
het Provinciaal
Domein Zilvermeer

beleefde donderdag een 
topeditie in zijn 23jarige 
bestaan. Maar liefst 24.000 
kinderen zakten af naar Mol. 
Extra beveiliging bewaakte 
de ingangen.

Jongerenfestival 
beleeft topeditie 
met sterke 
affiche

SASKIA VAN GESTEL

24.000 kinderen feesten op 
23ste Pennenzakkenrock

PAUL ROTTHIER
Burgemeester Mol

“Tientallen
politieagenten,
extra security,
een helikopter

en hulpdiensten hebben 
voor een optimale 
veiligheid gezorgd.’’

De regenwolken konden veel kinderen niet tegenhouden om een plonsje in het Zilvermeer te maken. FOTO BERT DE DEKEN

FOTO RR

Quinten, Milan, Lukas, Wannes, Jens en Anton van Basisschool 
Bezige Bijtjes uit Westerlo doken de speeltuin in. FOTO BERT DE DEKEN

Cas, Jinse, Yaro, Truike, Benjamin, Iyen en Niels van de Freinetschool in 
Balen deden zich tegoed aan lekkernijen en attracties.  FOTO BERT DE DEKEN

het festival. “We hebben leuke at-
tracties gedaan, zoals de skywatch”, 
zeggen Cas, Jinse, Yaro, Truike, 
Benjamin, Iyen en Niels uit Balen. 
“Maar we hebben vooral veel snoep 
gegeten.” 

Randanimatie 
Niet alleen de goede muziekgroe-

pen bepalen Pennenzakkenrock, 
ook de randanimatie is zeker zo be-
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Retie 
b In de gebouwen van de tennis
club in Geenend is donderdag 
een inbraak vastgesteld. De da
ders raakten binnen door een 
deur te forceren. Ze namen enke
le flessen drank en wisselgeld 
mee.

Weelde 
b Twee Roemenen zijn donder
dagnamiddag op heterdaad be
trapt bij feiten van winkeldiefstal 
in Okay in de Koning Albertstraat 
in Weelde (Ravels). Ze hadden al 
vier dagen tabak en sterke drank 
gestolen. Na verhoor door de po
litie mocht het duo beschikken.

Herentals 
b In de Haanheuvelstraat is don
derdagnacht een woninginbraak 
gepleegd. De dader raakte bin
nen via het kelderraam en heeft 
een portefeuille met inhoud ge
stolen. (ram)

Ve
rg
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57

41

*15 € P.P. KORTING BIJ OPSTAP AAN 
DE CENTRALE VERTREKPLAATSEN!

MEER DAN 80 OPSTAPPLAATSEN!
VOOR GRATIS BROCHURE OF INFO & BOEKINGEN:

03 311 59 59 of
WWW.VERHOEVEN.BE

Oostmalsesteenweg 176 | RIJKEVORSEL

BALATONMEER
Balatonfüred - Boedapest -

Poesta - Ajka

8 dagen - volpension 

24/08 €699
reis in luxe touringcar - 

Verhoeven gidsbegeleiding - 
alle uitstappen en rondritten - 

folkloristische csárda-avond + diner
+ wijn - volledige puszta-show

AZFXA00A

Poederlee
Dorp 42
014 88 28 28

Merksplas
Kerkstraat 21
014 63 54 47

Openingsuren
ma 13u00 - 18u00
di - zat 09u30 - 18u00
zon 09u30 - 12u30

Volg ons via 
Facebook

www.vanpeer.be

tot  -7
0%

LAATSTE  
AFPRIJZING

v a n  w o e n s d a g  2 6  j u l i  t . e . m .  m a a n d a g  3 1  j u l i

Gierle, Mol, Meer, Herentals 

b In de Lilse Bergen in Gierle (Lil-
le) staat de teller voor de maand
juli op 17.500 bezoekers. Ter ver-
gelijking: in het Hemelvaartweek-
end van 25 tot 28 mei kwamen in
totaal 20.000 pootjebaders naar
het recreatiedomein naast de
E34. “Het weer heeft ons in juli
parten gespeeld”, zegt directeur 
Fons Van Bael. “Er waren te veel
dagen met bewolking en regen.
Op de schaarse dagen met mooi 
weer telden we wel tot 3.000 be-
zoekers, maar er zijn meer dagen
geweest dat er amper volk was.
Voor ons was deze maand heel
mager en zelfs de slechtste juli
van de voorbije tien jaar. In totaal
staat de teller dit jaar op 67.000
dagrecreanten. Dat is al iets beter
dan vorig jaar op dit moment.
Ons streefcijfer is elk jaar 100.000
bezoekers te halen. Ik zit lang ge-
noeg in de sector om nog niet te
panikeren. Vorig jaar hebben au-
gustus en september nog veel
goedgemaakt.” In 2015 klokte De
Lilse Bergen af op 109.000 bezoe-
kers. Vorig jaar waren er dat nog
1.000 meer.

Kwakkelen
In het Zilvermeer in Mol kwam

bijna de helft minder bezoekers
opdagen in vergelijking met juli
2016. “Bij ons staat de teller deze
maand op 27.000 dagbezoekers”,
zegt communicatiemedewerker

Nena Agyei. “Vorig jaar mochten
we in juli 50.000 mensen verwel-
komen. Het is deze maand in het 
begin een korte periode mooi
weer geweest, maar daarna is het
wat beginnen te kwakkelen. Juni
heeft het deze keer wel een pak
beter gedaan met 28.500 bezoe-

kers tegenover 9.000 in dezelfde 
maand vorig jaar. Over het voor-
jaar hebben we geen reden tot
klagen. In totaal zitten we dit jaar
aan 94.000 bezoekers. Dat zijn er
meer dan een jaar geleden eind
juli. Ook de bezetting van de cam-
ping is goed.” In het Zilvermeer
kwamen de twee vorige jaren in
totaal telkens 155.000 bezoekers
opdagen.

Omgekeerd
Vorig jaar begonnen de recrea-

tiedomeinen met een achterstand
aan het hoogseizoen door het
kletsnatte voorjaar. Dit jaar lijkt
de situatie omgekeerd en com-
penseert de hitte van mei en juni

enigszins de mindere cijfers van
juli. De Mosten in Meer (Hoog-
straten) had in 2015 38.000 be-
zoekers en ging vorig jaar over de
40.000. Met voorlopig 18.000 be-
talenden scoort De Mosten iets
beter dan vorig jaar op het einde
van de eerste vakantiemaand.
Met 6.500 bezoekers deze maand
doet ook hier het Hemelvaart-
weekend beter. Toen kwamen
10.000 mensen opdagen. 

Het buitenzwembad van het
Netepark in Herentals is pas open
sinds 1 juli. Daar zijn tot nu
22.000 bezoekers geteld, wat
minder is dan andere jaren eind
juli.

De zomervakantie is bijna
halfweg. De 
bezoekerscijfers in de
recreatiedomeinen

waren deze maand lager dan in 
juli van de voorbije jaren. 
Tijdens het verlengde 
Hemelvaartweekend eind mei 
zaten meer mensen in het water 
dan de afgelopen vier weken.

Mooi voorjaar compenseert slechte zomercijfers

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Zwemvijvers tellen 
minder bezoekers in juli

FONS VAN BAEL
De  Lilse Bergen

“Dit was voor
ons de 
slechtste 
julimaand van

de voorbije tien jaar.”

Dit fraaie beeld van het Zilvermeer in Mol dateert al van einde mei. Het zonnige voorjaar compenseert 
voorlopig de slechte zomer voor de Kempense zwemvijvers. FOTO BERT DE DEKEN

FOTO MIA UYDENS

b Aan het station van Turnhout 
opent maandag een nieuwe Lijn-
winkel. Vervoersmaatschappij De
Lijn bespaart op die manier de rei-
zigers een verplaatsing naar de 
vroegere Lijnwinkel op de Grote
Markt. “Met de nieuwe winkel vlak
bij het station zitten we opnieuw
dicht bij onze klanten”, zegt team-
leider Lijnwinkels Gaston
Boutchon. “Door de verhuizing
van heel wat buslijnen van de Gro-
te Markt naar het station was dit 
een logische stap. Bovendien kun-
nen treinreizigers nu makkelijk bij 
ons terecht voor informatie of om 
een abonnement te kopen of te
verlengen.” 

De Lijnwinkel heeft twee loketten
en is toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers. De ruimte van de vroege-
re locatie in het stadhuis op de Gro-
te Markt wordt voortaan gebruikt
door het stadsbestuur. Tot 18 au-
gustus is de Lijnwinkel, uitgezon-
derd zondag, open van 8 tot 16u. 
Vanaf 21 augustus kan je er op
werkdagen terecht tot 18 uur. (ram)

Lijnwinkel 
bij station
Turnhout 
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Hoe warm een 
weiland wel kan zijn
Wereldberoemde bezienswaardigheden en hun Kempense tegenhanger

2. HET GRAF VAN ALICE SWERTS 
IN ROSSELAAR 
We moeten nu enkel de Molderdijk, de verbindingsweg

tussen Mol en Balen, oversteken om in het gehucht Rosse-
laar te belanden. Ook hier willen we een eerbetoon bren-
gen aan een vrouw die een merkwaardig hoofdstukje
kunstgeschiedenis voor haar rekening nam: Alice Swerts.
Op het kerkhof vinden we na lang zoeken haar laatste
rustplaats. Het blijkt een eenvoudige zwarte tegel te zijn
op het columbarium met daarop enkel haar naam, ge-
boorte- en sterfdatum: 1916 – 2003. 57 jaar was Alice
Swerts toen ze zich meldde aan de Molse kunstacademie.
Alice was een boerin die samen met haar man Dictus da-
gelijks in de grond wroette als echte keuterboeren. Alice
toonde de leraar ‘schilderkunst’ haar kinderlijke tekenin-
gen met dwergen en trollen, getekend à la Jeroen Bosch’ .
De leraar bestempelde haar werk als authentiek en puur.
Het kon volgens hem zelfs wedijveren met de beroemde 
Franse schilder Henri Rousseau. Het verhaal van Alice – 
van boerin tot kunstenares -werd opgepikt door de Neder-
landse tv-maker Rik Felderhof. In zijn populaire program-
ma De Stoel liet hij Alice opdraven als een curiosum uit
Vlaanderen, met als gevolg dat horden Nederlanders naar
Balen afzakten om schilderijen van haar te kopen. Alice
Swerts werd een beroemdheid en dat steeg haar naar het
hoofd. Ze schafte zich een echte sportwagen aan en reed
samen met haar Dictus met open dak en de haren in de
wind door het dorp. Maar haar fantastische, naïeve schil-
derijen hangen vandaag overal in de wereld in huiskamers
en musea. 

 3. DE SAHARA IN BALEN
Om onze volgende bestemming te be-

reiken - De Keiheuvel in Balen- installe-
ren we voor alle zekerheid onze gps op
het dashboard van onze Oost-Europeaan
en beginnen we de straatnaam van dit
recreatiepark in te geven, met name de
‘Zeventiende Escadrille Lichtvliegwe-
zenlaan’. Het toestel slaat na drie pogin-
gen tilt en geeft aan dat de locatie onbe-
kend is. Deze straatnaam is de langste
straatnaam in Vlaanderen en staat op
zijn strepen. Ongelukkigen die deze
naam ingeven, worden heel het land
rondgeleid. Dat ondervond ooit de Ame-
rikaanse band Diego Umbrella die op het
festival Fiesta Mundial op de Keiheuvel
moest optreden, Pas een kwartier voor
het optreden stoof hun Ford Transit het
festivalterrein op. “Where the hell have
you been?”, beet de organisator hen toe.
“The gps didn’t take your bloody adress:
Seventeen ... f*king ”, kreeg hij als ant-
woord. De Amerikanen hadden achter-
eenvolgens in Baarle, Baal en Bastogne
gezeten. We parkeren onze wagen aan
De Keiheuvel en volgen een van de vele
bewegwijzerde wandelroutes die hier
vertrekken. Na amper 100 meter gestapt
te hebben, staan we op een immense
zandvlakte. Daar zijn we vandaag niet de
enige. Een colonne gepakte en stevig ge-
schoeide wandelaars stapt met ons door
de gele vlakte. Ook Marion Van Poppel 
en Ad Segeren uit het Nederlandse Berg-
eyk doen mee aan deze woestijnexcursie.
“Nee, we zijn nog nooit in de echte
Sahara geweest”, lacht Ad. “Maar dit 
landschap komt aardig in de buurt. We
zijn niet ongerust om zonder drank te
vallen. Dit is een geleide wandeling. 
Straks wacht ons op een rustplaats een
bakkie koffie en vla.” 

4. ATLANTIS IN 
HET ZILVERMEER 

We rijden nu van het ene recrea-
tiepark naar het andere. Na de 
Keiheuvel is onze volgende be-
stemming het provinciaal domein
Zilvermeer in Mol. Haast elke
Vlaming heeft hier al in het be-
roemde kraakheldere water ge-
zwommen. Weinigen weten ech-
ter dat een van de waterplassen al
een kwarteeuw lang een schat
verbergt. Vijftien meter diep on-
der het wateroppervlakte bevindt
zich namelijk het ‘onderwater-
park voor schone kunsten’, uniek
in de wereld. Duikers uit heel Eu-
ropa komen er speciaal voor naar
de Kempen afgezakt. Dit
onderwatermuseum herbergt on-
dertussen al 70 kunstwerken. De
duikers worden door het beelden-
park geloodst met speciale kaar-
ten die voor elk beeld de coördi-
naten vermelden. “Liï is het popu-
lairste beeld”, vertelt conservator
Noël Kiczula. “Het is een naakte
vrouw met enorme borsten en
een mooi kontje. Liï nodigt uit om
aangeraakt te worden door de
duikers. Op bepaalde plaatsen
blinkt het beeld zelfs.” Vandaag
wordt er op de bodem naarstig
gebouwd aan een heuse onder-
waterstad met zelfs een onderwa-
terkerkhof. “Telkens wanneer ik
ernaartoe duik en tussen de ge-
bouwen zwem, word ik stil”, zegt
Noël Kiczula. “Ik kan zonder over-
drijven stellen dat ons park on-
dertussen echt wel deel uitmaakt
van het Kempense cultuurpatri-
monium.” ‘Unesco-werelderf-
goed”, vinden wij.

Ad Segeren en Marion Van 
Poppel uit Nederland zijn 
niet bang om zonder drank 
te vallen in de Balense 
Sahara. “Dit is een geleide 
wandeling. Straks wacht 
ons op een rustplaats een 
bakkie koffie en vla.” 
FOTO BERT DE DEKEN, RR

De wei waar het experi
ment met het lucht
schip van Panamarenko 
faalde. In de Tweede 
Wereldoorlog vlogen 
een Duits en een Brits 
gevechtsvliegtuig hier 
nog tegen elkaar. 
FOTO BERT DE DEKEN, RR

Vijftien meter 
onder het 
wateropper
vlakte van het 
Zilvermeer 
bevindt zich 
het ‘onderwa
terpark voor 
schone kun
sten’, uniek in 
de wereld. Liï 
is het populair
ste beeld bij de 
duikers. Het is 
een naakte 
vrouw met 
enorme 
borsten. 
FOTO'S JAN VAN DER 

PERRE
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Wellens Men
Lichtaartseweg 2/1
2200 Herentals
Wellensmen.be

wellensmen wellenswomen

Wellens Women
Nederrij 94
2200 Herentals
Wellenswomen.be

WEBSHOP, 
gratis verzenden 

en retour

www.lignalingerie.be

Leopoldstraat 62, 2330 Merksplas Tel. 014 63 35 69
dinsdag t.e.m. vrijdag 9.30-12.00/13.30-18.00 uur zaterdag 10.00-17.00 uur 

zondag en maandag gesloten

uw 
bekoorlijkste
kantje...

Ligna lingerie, excellente lingerie 
en persoonlijke service

-10%

Lingerie dagen
12 tem 23 september

Turnhout
Gebouw zoekt 
vereniging
b Turnhout is op zoek naar een
vereniging die zich wil vestigen 
op het Stoktseplein. Dat is het bin-
nengebied tussen de Brugstraat 
en de Rerum Novarumlaan, waar
ooit de Blaas stond. Op dat terrein
staat een gebouw dat de KSJ
vroeger gebruikte, maar dat leeg-
staat sinds die jeugdbeweging is
ontbonden. Op het Stoktseplein is
weinig sociale controle en daar 
wil de stad wat aan doen. Daarom
stelt ze het gebouw ter beschik-
king. “Renoveren kan, een nieuw-
bouw zetten ook”, zegt schepen
van Ruimtelijke Ordening Astrid
Wittebolle (Groen). “Ruimte voor
verenigingsleven is belangrijk
voor een bruisende stad.” Geïnte-
resseerden kunnen zich kandi-
daat stellen en voor 28 oktober 
een dossier indienen. (gvn)

Mol 

b Het Zilvermeer, de grootste
toeristische trekpleister van de
Kempen, is op dit moment nog
steeds ingekleurd als zandont-
ginningsgebied. De provincie
Antwerpen wil die zone defini-
tief omvormen tot recreatiege-
bied met het provinciaal ruimte-
lijk uitvoeringsplan (PRUP) Kem-
pense Meren II. Dat plan moet
ook nog een ander zandontgin-
ningsgebied in Sluis omvormen
tot een gebied voor landbouw en
natuur. Als compensatie wordt in
Postel een nieuw gebied voor
zandontginning aangeduid. 

Verdwijnen landbouwgrond
De landbouwers in Postel zijn

vooral bezorgd over dat laatste
onderdeel, want zij verliezen
hierdoor landbouwgrond. “Vol-
gens deze plannen verdwijnt tus-
sen de 200 en 250 hectare land-
bouwgrond, terwijl er op termijn
slechts 73 hectare bijkomt”, zegt
landbouwer Marc Van den Bor-
ne. “In Postel zijn vijftien land-
bouwbedrijven actief, waarvan
er vier in het gebied zijn geves-
tigd. Samen verstrekken we vijf-
tig vaste jobs en minstens even-
veel plaatsen voor seizoensar-

liebedrijf 69 jaar geleden vanuit
het niets opgebouwd. Je kunt
niet verwachten dat ik dat weg-
geef op een presenteerblaadje.
Deze plannen hebben wel zware
gevolgen voor onze broodwin-
ning en ons leven”, zegt hij. 

Lange termijn
Volgens Mark Stulens van zand-

ontginningsbedrijf Sibelco hoeft
het PRUP zeker niet het einde te
betekenen van de landbouw in
Postel. “Natuurlijk willen we dat
de toekomst van onze zandont-

ginning in de regio gegarandeerd
blijft”, vertelt hij. “Daarom zijn
we zeker bereid om mee te zoe-
ken naar een oplossing. We zijn
zelf al eigenaar van een groot
deel van de Postelse gronden
waarover het gaat. Het is ook ze-
ker niet de bedoeling om die ge-
bieden meteen te gebruiken zo-
dra het PRUP over enkele jaren is
goedgekeurd. We denken ge-
woon op de lange termijn.”

De Provincie Antwerpen wil in
ieder geval het hele verhaal tot
een goed einde brengen. “Met

het PRUP willen we niet alleen de
bestaande recreatie in het Zilver-
meer veiligstellen, maar ook een
nieuw evenwicht zoeken tussen
recreatie, ontginning, landbouw
en natuur”, vertellen gedepu-
teerde Bruno Peeters (N-VA) en
Marieke Gruwez van de dienst
Gebiedsgericht Beleid. “Zo wil-
len we de impact op de landbouw
beperken met flankerende maat-
regelen. De Vlaamse Landmaat-
schappij zoekt naar de beste op-
lossingen voor de landbouwbe-
drijven.” 

Sneller inspraak
Kempense Meren II is ook het

eerste PRUP waarbij burgers al
vroeger worden betrokken bij de
uitwerking. “Vroeger was dat pas
wanneer de plannen al zo goed
als klaar zijn. Nu kunnen burgers
al vroeger mee helpen zoeken
naar oplossingen”, zegt Bruno
Peeters. “Het is een complex ver-
haal en het wordt een hele uitda-
ging om alles tot een goed einde
te brengen. Maar het moet zeker
lukken.” Tot en met 9 november
kan iedereen de documenten van
het PRUP inkijken in de gemeen-
tehuizen van Mol, Dessel, Retie
en Lommel, het provinciehuis of
www.provincieantwerpen.be en
zelf suggesties doen.

De Provincie Antwerpen
wil met een nieuw
PRUP een oplossing
uitwerken voor het

Zilvermeer en de zandont
ginning in Mol. De landbouwers 
in Postel vrezen dat zij en hun 
landbouwgronden het kind van 
de rekening worden.

Landbouwers 
zijn bezorgd over 
PRUP Kempense 
Meren II

TOMMY MAES

“Het Zilvermeer is uniek, maar 
wij willen niet de dupe zijn”

JOS FRANKEN
Postelse landbouwer

‘‘Mijn vader
heeft ons
familiebedrijf

69 jaar geleden vanuit 
het niets opgebouwd. Je 
kunt niet verwachten 
dat ik dat weggeef op 
een presenteerblaadje.’’

Bezorgde landbouwers kwamen met hun tractoren afgezakt naar het infomoment bij ecocentrum De 
Goren. FOTO TOMMY MAES

FOTO TOMMY MAES

beid. Het Zilvermeer is uniek en
mag van ons zeker blijven voort-
bestaan, maar we willen er ook
niet de dupe van zijn. Waarom
wordt één privébedrijf dat land-
bouw en natuur omzet in water,
prioritair beschouwd aan vijftien
bedrijven die voedsel produce-
ren.”

 Ook collega-landbouwer Jos
Franken van Franken Agro is on-
gerust over de stand van zaken.
“Wij zijn een landbouwonderne-
ming van 220 à 230 hectare
groot. Mijn vader heeft ons fami-

Nieuwblad 14/09/2017
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FOTO HANS OTTEN

 Niets 
wegwerpen 

is de boodschap

Geel. Het RepairCafé streek zaterdag neer in Den Echo op de 
Diestseweg, waar mensen met kapotte of defecte spullen 
terechtkonden bij specialisten. Nogal wat laptops werden zo 
aan de goede zorgen van de amateurherstellers 
toevertrouwd, maar ook andere keukenapparatuur, klokken 
tot zelfs kleding kregen een opknapbeurt. Zo hoeven oude 
spullen nog niet direct weggegooid te worden. Al luidde de 
boodschap soms dat het item echt niet meer te herstellen 
viel. (ho)

Herentals. De Herentalse
circusschool Locorotondo

wandelde zaterdag met
verschillende groepen mensen

door de stad, waarbij het
gezelschap op verschillende

plaatsen op een kleine
voorstelling getrakteerd werd.
Dat kon gaan van een vrolijke

circusvertelling over een
kleine act met acrobatische

trucs tot een partijtje
eenwielerbasket. Locorotondo

toonde zo dat haar werking
alle leeftijden kan

aanspreken. (ho)

Balen. Wie na Halloween nog 
even wilde nagriezelen, kon dat 
zaterdag doen tijdens de 
Heksentocht in de Most. Op deze 
griezeltocht wandel je langs diverse 
horrortaferelen. En ook onderweg 
ben je niet veilig voor monsters, 
heksen en demonen. (mto)

Griezelen op 
Heksentocht

Circuswandeling met 
trucs en vertellingen

Merksplas. Bezoekers snuisteren in 
gemeenschapscentrum De Marc/kt tussen 
het tweedehands speelgoed dat er staat 
uitgestald. De Gezinsbond van Merksplas 
organiseerde de jaarlijkse beurs, die 
opnieuw op ruime belangstelling kon 
rekenen.   (ram)

Veel volk op 
speelgoedbeurs

Zo was hetweekend

FOTO TOMMY MAES

FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

FOTO'S HANS OTTEN
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Mol.  Zaterdag verzamelden een 500tal 
sportievelingen aan het Zilvermeer in Mol. Ze 
liepen vijf of tien kilometer en dat deden ze snel. 
Vijf kilometer lopen in iets meer dan een 
kwartier tijd en in amper een halfuur tijd tien 
kilometer, was niet vreemd voor de vroege 
finishers. Zondag was het aan de topatleten om 
zichzelf te bewijzen. Die deden het nog sneller 
en beter. (AnWe )

Sportieve 
tweedaagse 

Kasterlee. Ongeveer tachtig wandelliefhebbers boden 
zich in domein De Putten in Kasterlee aan voor de eerste 
winterwandeling van VVVToerisme. Gids Vic Van Eyck 
begeleidde de wandelaars op een frisse en niet altijd droge 
winterwandeling, met onderweg leuke verhaaltjes. De 
volgende winterwandeling heeft plaats op zondag 12 
november met start om 14u aan café De Jachthoorn in 
Lichtaart. Meer info op www.wandelgemeente.be. (pkk )

Herfstweer op 
eerste 

winterwandeling

Wijding van 
dieren tijdens 
Sint-
Hubertusviering

Balen. De Balense 
parochie Hulsen vierde 
zondag SintHubertus, de 
patroonheilige van de 
jacht. Dat gebeurde met 
een openluchtmisviering. 
Naar aloude traditie 
werden op het einde van 
de mis de dieren gewijd. 
Vooral paarden en 
honden, maar ook hun 
baasjes kregen wat 
wijwater over zich. 
Achteraf konden de 
bezoekers nog nagenieten 
op een klein marktje met 
onder meer oude 
ambachten. (mto)

Olen. In de aanloop naar OlenJaarmarkt staat er 
op het gezellige dorpsplein van Olen naar goede 
gewoonte de spiegeltent. En daar is deze week elke 
dag wat te beleven. De week ging van start met de 
wintereditie van het kinderfestival Keizer Kriek. 
Geoefende dansbenen waren een vereiste.   (mph)

Feestje
in de 

spiegeltent

FOTO MARC PEETERS

Minderhout. Enkele wandelaars stappen door een 
landweg in Minderhout (Hoogstraten). De deelnemers aan de 
jaarlijkse Kapellekenswandeling van de plaatselijke KWB 
konden kiezen uit afstanden tussen 5 en 20 kilometer. Een 
deel van het traject ging over private paden die uitzonderlijk 
betreden mochten worden.  (ram)

Kapellekens-
wandeling gaat 

over private 
paadjes

FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

FOTO TOMMY MAES

FOTO STEFAN HUYSMANS 

FOTO PAUL KEYENBERG
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MOL
Wintersfeer 
op het Zilvermeer
Het provinciaal recreatiedomein
Zilvermeer dompelt zich op vrijdag-
avond 15 december onder in de
kerstfeer met ‘Wintersfeer op het
Zilvermeer’. Dat staat voor een
feeërieke winterwandeling langs de
mooiste plekjes van het domein.
Laat je verrassen door mysterieuze
figuren, vuurshows, livemuziek, ver-
warmende winterse drankjes en nog
veel meer. Het Zilvermeer wordt
omgetoverd tot een echt sprookjes-
landschap. Omwille van het enorme
succes van de vorige edities is het
aantal tickets beperkt. Je kan het do-
mein van 18 tot 23.00 uur betreden
aan een toegangsprijs van vier euro
(-12 jaar gratis). Tickets moeten
vooraf online worden besteld. De
dag zelf kunnen er geen tickets aan-
gekocht worden. Om de volledige
wandeling en slotshow te beleven,
moet je de wandeling starten voor
21 uur. Om 21 en 22.30 uur brengt
het ‘Flyboard Team’ op het eindpunt
van de wandeling aan het strand een
spectaculaire stuntshow. (CVB)

GEEL
Beeldmateriaal gezocht
over Winkelomheide
Voorbeeldig Geel is toe aan zijn der-
de editie, deze keer in Winkelomhei-
de. Het stadsarchief zoekt foto’s,
dia’s of filmmateriaal (oud en
nieuw) van het verenigingsleven en
van het dorp zelf. Alle materiaal is
welkom: KVLV, Landelijke gilde, fan-
fare, carnaval, voetbal, wielrennen,
jeugdverenigingen, kerkelijke activi-
teiten, scholen... 
Alles wordt door het stadsarchief
gedigitaliseerd. Aanleveren kan tot
15 december. (WDH)

WESTERLO
Kerstmarkt in het centrum
Op zondag 17 december kan je tus-
sen 13.30 en 19 uur op de Grote
Markt in Westerlo rondkuieren op
de gezellige kerstmarkt. Ongeveer
zestig kraampjes staan er opge-
steld. Handelaars en verenigingen
verkopen mooie en originele kerst-
cadeautjes. Er is ook een groot aan-
bod van lekkere hapjes en drankjes.
De Sint-Lambertuskerk schittert in
een bijzondere kerstsfeer met hon-
derden lichtjes. De winkels in het
centrum van Westerlo zijn ook open
voor je kerstaankopen. (WDH)

KP
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GEMENGDE REACTIES OP EERSTE ZATERDAGMARKT OP WARANDEPLEIN

«Betere locatie» vs «onoverzichtelijk»

TURNHOUT
De eerste zaterdagmarkt ooit op het 
Warandeplein werd er één met gemeng-
de gevoelens. Markthandelaars èn 
bezoekers waren tevreden dat de markt
zich in het centrum bevond, en niet naast
de Ring. Maar de opstelling van de kra-
men werd als chaotisch en onoverzichte-
lijk omschreven. «Er is geen rondgang»,
zegt handelaar Annemie Noeninckx.

JEF VAN NOOTEN

Door de opbouw van het Win-
tersalon op de Grote Markt is er
net zoals de voorbije jaren tijde-
lijk geen plaats voor een zater-
dagmarkt onder de kerktoren.
In het verleden verhuisde de za-
terdagmarkt steeds naar par-
king Stadspark naast de Ring,
maar dit jaar opteerde het
stadsbestuur voor het eerst voor
het Warandeplein als alterna-
tief. De reacties over die nieuwe
locatie waren overwegend po-
sitief, al blijkt er op vlak van de

opstelling nog heel wat ruimte
voor verbetering. «Ik sta veel lie-
ver hier dan op de parking naast
de Ring. Hier kunnen mensen
de markt combineren met een
bezoek aan de winkelstraten»,
vertelt Annemie Noeninckx. De
vrouw staat als tweede genera-
tie - in totaal al 60 jaar - met een
kledingkraam op de Turnhout-
se zaterdagmarkt staat. «Toch
zijn er ook nadelen. De opstel-
ling is chaotisch op dit moment.
De markt loopt op te veel plaat-

sen ‘dood’. Er is geen rondgang.»
De kramers in de Kasteeldreef
moesten hun kraam deels op
het voetpad en deels op de rij-
weg opstellen. «Ook ik sta pal op
de stoeprand. Mijn klanten, ze-
ker de ouderen, kunnen door
het hoge opstapje niet in het
pashokje geraken», aldus nog
Noeninckx. «Ik kan ook niet heel
mijn stand gebruiken, anders
zouden klanten over de stoe-
prand struikelen wanneer ze
tussen de kledij aan het snuis-
teren zijn.»

Lang zoeken
Ook veel bezoekers vonden de
opstelling van de kramen chao-
tisch. «Het duurt lang voordat je
de juiste kraam gevonden
hebt», vertellen Jean-Pierre
Janssens, Marleen Vervecken en
hun dochter Cindy. «Wij komen
elke week naar de markt. Ook
als die niet op de Grote Markt
staat. Onze eerste indruk is dat

we liever naar de parking aan de
Ring gaan, dan hier aan het Wa-
randeplein. Al kunnen we hier
ook kerstshoppen in de winkel-
straten.»

Dicht bij winkelstraat
Veel bezoekers en markthande-
laars waren wel enthousiast
over de kortingtickets van 2
euro voor de parking onder het
Warandeplein. «En ook de ein-
dejaarsactie werd positief ont-
haald», vertelt één van de
marktkramers. «Die loopt ook
de komende drie weken nog.
Sommige handelaars klaagden
na afloop over de verkoop, maar
over het algemeen lag die op
hetzelfde niveau als naast de
Ring. Dit is nu eenmaal een
moeilijke periode voor ons. De
Sint is juist geweest en de ker-
stinkopen staan voor de deur. In
die korte tussenperiode geven
mensen geen geld uit aan on-
derbroeken of tafellakens.»

Aan de opmerkingen over de
opstelling zal volgend weekend
al deels tegemoet worden geko-
men. In de Kasteeldreef komen
enkele kramen bij, tot aan de
Wezenstraat. 

Evaluatie
«De zaterdagmarkt blijft tot
eind december op het Waran-
deplein. Nadien volgt een eva-
luatie», zegt schepen van Mark-
ten Francis Stijnen. «Tijdens de
jaarlijkse verhuizing in de zo-
mermaanden, zal de zaterdag-
markt wel sowieso nog naar de
parking aan de Ring verhuizen,
omdat een markt op het Wa-
randeplein dan niet combineer-
baar is met de kermisattracties
die er staan. Voor deze winter-
periode kozen we in overleg
met de marktkramers wel voor
het Warandeplein, om de wis-
selwerking tussen de markt en
andere eindejaarsactiviteiten in
de stad optimaal te houden.»

Jean-Pierre Janssens, Marleen Vervecken en dochter Cindy komen elke week 
naar de markt, dus ook op het Warandeplein. Foto’s Ton Wiggenraad

«Omdat er geen rondgang is, voelt het wat chaotisch», 
vindt kledingverkoopster Annemie Noeninckx.

De medewerkers van de vzw
Little Red Courgette kwam za-
terdag bijwijlen handen te
kort om de meer dan 2.000 be-
zoekers te verwelkomen tij-
dens hun MidWinterNacht.

De honderden gezinnen met
jonge kinderen betraden aan
de inkom van de Olmense Zoo
via de achterwand van een
kleerkast de fantasiewereld
van Narnia. Eens binnengetre-
den vielen de kinderen van de
ene verbazing in de andere. «De
witte heks op haar slee werd al
snel ontdekt door de kinderen.
Allemaal wilden ze met haar op
de foto. 

Vertelhoekje
In een gezellig hoekje bij een
open haard vertelden drie Ba-
lenaars verhalen waarbij de
jongsten heerlijk konden weg-
dromen. Ook op de Scandinavi-
sche markt heerste een winter-
se gezelligheid. 
Er werd een Balens biertje ge-
schonken. Bij het vuurspekta-
kel kon vanop een verwarmd
terras van een Scandinavisch
hapje gesmuld worden», zegt
een zeer tevreden organisator
Norman Sterkens.

Goede doelen
De vzw Little Red Courgette
heeft als doel gezinnen en kin-
deren te laten kennis maken
met cultuur en creativiteit op
een laagdrempelige manier. In
hun jonge bestaan heeft de
vzw al enkele goede doelen ge-
steund, zoals het Osjosma wa-
terproject in Haïti en Saboug-
nouma vzw in Senegal. (EJM)

Meer dan 2.000 bezoekers voor
Midwinternacht in Olmense Zoo

OLMEN

Cas en Lore genieten van de sneeuw, die bij momenten 
met bakken tegelijk uit de lucht valt . Foto’s Peter Vanderveken

Meer dan 2.000 bezoekers snoven de kerstsfeer op 
rond de prachtige boom. 

‘Dronken bestuurder met rijverbod’ crasht op E313OLEN/WESTERLO
Op de E313 is zondagochtend rond 6.15 uur een zwaar
verkeersongeval gebeurd. Volgens de hulpdiensten was
de bestuurder die het ongeval veroorzaakte dronken én
reed hij rond zonder rijbewijs.
Het ongeval gebeurde in de rijrichting Hasselt op de
grens van Olen en Oevel (Westerlo). Een Nederlands
koppel dat op weg was naar De Zwarte Markt in Tes-
senderlo werd aan volle snelheid langs achteraan aan-
gereden door een andere auto. Pas een heel eind verder-
op kwamen beide auto’s tot stilstand. De snelweg lag
over een afstand van meer dan honderd meter bezaaid
met brokstukken. Het Nederlands koppel moest door
de brandweerkorpsen van Westerlo en Herentals wor-
den bevrijd. De slachtoffers werden gewond naar het
ziekenhuis gebracht. De bestuurder die het ongeval ver-
oorzaakte, bleef ongedeerd. Aan de hand van de alco-
hollucht die hij verspreidde, was meteen duidelijk dat de

man te veel gedronken had. Volgens de hulpdiensten
reed de man ook zonder rijbewijs. Hij zou een rijverbod
hebben na een eerdere inbreuk vorig jaar. (JVN)

De auto van de aanrijder. Hij kwam als bij won-
der ongedeerd uit het ongeval. Foto Vanderveken
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Kempen

En of de trainerswissel
voor een schokeffect
zorgde bij Westerlo. Na
tien wedstrijden zonder
zege loodste kersvers T1
Bob Peeters de Kempha-
nen in zijn debuutwed-
strijd in 1B naar een drie-
punter tegen OHL. «Een
mentale opsteker, waar-
mee we stilletjes uit het
dal kunnen kruipen», re-
ageerde een tevreden
Peeters na afloop.

RAF VAN DYCK

De hemel klaart weer een beetje op bo-
ven Westerlo. Dankzij een 1-0-zege te-
gen OHL maakten de Kemphanen zater-
dag een einde aan een schabouwelijke
reeks van 3 op 30. Het was Naessens die
profiteerde van de comeback van zijn
spitsbroeder De Ceulaer om al vroeg in
de match de enige goal van de avond te
scoren. Die bleek uiteindelijk voldoen-

Oosterzonen laat overwinning liggen
Oosterzonen kwam in blessuretijd nog erg dicht bij de over-
winning, maar de uitstap naar Luik eindigde uiteindelijk in
een puntendeling.

Het duurde even vooraleer beide teams erin slaagden om
voor enig gevaar te zorgen. Na de traditionele studieronde,
die zowat een kwartier in beslag nam, was het Oosterzonen
dat voor de eerste goede combinatie van de partij zorgde.
Het leverde meteen de openingstreffer op. In een combina-
tie, waar met Mayele, Maes en Schops drie spelers een in-
breng hadden, was het uiteindelijk Van Aerschot die voor
zijn tegenstander verscheen en de bal aan de eerste paal
voorbij Mignon werkte.
Het was voor de thuisploeg het sein om de druk op te voeren,
waardoor Oosterzonen het moeilijk kreeg. Een tiental mi-
nuten voor de rust kwam Seraing erg dicht bij de gelijkmaker,
maar de vrije trap belandde tegen de verste paal. Oosterzo-
nen kwam nog nauwelijks in de buurt van Mignon, maar
ging wel met een nipte voorsprong de rust in. Al was daar
nog een prima redding van Jaa voor nodig, die in de slotfase
van de eerste periode Cascio van de gelijkmaker hield.
In de tweede periode wijzigde het spelbeeld nauwelijks. Met
Seraing dat de forcing bleef voeren en vol op zoek naar de
gelijkmaker bleef gaan. Echte uitgesproken kansen leverde
dat evenwel niet op, waardoor de Kempische formatie uit-
eindelijk overeind bleef. Tot zeven minuten voor het einde
het labeurwerk van de thuisploeg toch het nodige succes op-
leverde. Bonemme kon vrij aanleggen en knalde de bal hard
voorbij Jaa in het dak van het doel. Op basis van de tweede
periode was dat een logische tussenstand.

Grote kans in extra tijd
Toch bleef Oosterzonen tot de laatste minuten in zijn kansen
geloven. In het slot van de partij gooide het met Fall en Ben-
hamou nog twee offensieve spelers in de strijd. Dat zorgde
bijna nog voor de drie punten. Twee minuten in blessuretijd
kwam Benhamou nog in stelling, maar doelman Mognon
hield zijn team overeind en pareerde met zijn voet de schui-
ver van de bezoeker. Meteen het laatste wapenfeit van een
partij waarin Oosterzonen in extremis de beste kans kreeg
om de zege in de wacht te slepen. Maar met een puntende-
ling konden beide ploegen tevreden zijn.

Seraing: Mignon, Faye (57’ Choukri), Pierrot, Kilota, Deville (70’ Al Badoui), Sambu,
Sueye, Faye (57’ Hanrez), Cascio, Bonemme.
Oosterzonen: Jaa, Schops, Basiaens, Cools, Van der Veken, Van Aerschot, Maes
(75’ De Maeyer), Janssen, Demba (90’ Fall), Mayele (88’ Benhamou), Moustafa.
Doelpunten: 18’ Van Aerschot (0-1), 84’ Bonemme (1-1).
Geel: Cascio, Van der Veken, Maes, Mayele, Moustafa. (TJH)

«Mentaliteit was top, kwaliteit moet nog omhoog»

de voor de drie punten en een giganti-
sche ontlading in de Kempen. Terwijl
de spelers en de fans een feestje bouw-
den, bleef kersvers trainer Bob Peeters
rustig onder de eerste zege sinds 30
september. «Hopelijk putten de spelers
moed en vertrouwen uit deze overwin-
ning, zodat we stilletjes uit het dal kun-
nen kruipen. Maar we mogen ons niet
blindstaren op het resultaat, want er is
hoe dan ook nog veel werk aan de win-
kel», aldus Peeters.

Dikke pluim
De ex-Rode Duivel doelde daarmee
vooral op de tweede helft, waarin zijn

ploeg naliet om de score uit te diepen
en uiteindelijk nog bibbergeld betaal-
de. «Qua mentaliteit moet ik mijn spe-
lers een dikke pluim geven, want die
was top. Anderzijds moet de kwaliteit
aan de bal hoe dan ook nog omhoog. Nu
was er bij momenten nog te veel paniek
en deed het geleverde spel soms pijn
aan de ogen. Het was duidelijk dat de
jongens zich te veel focusten op het re-
sultaat, niet onlogisch als je zo lang niet
gewonnen hebt. En dat terwijl er veel
ruimte lag om via de omschakeling uit
te lopen tot 2-0 of zelfs 3-0. In balbezit
moet het dus beter, maar we hebben
nog tijd om daaraan te werken. Omdat

ik hier pas sinds woensdag trainer ben,
heb ik de voorbije dagen vooral op het
defensief blok getraind. Dat stond
goed, dus dat stemt me tevreden. Vanaf
deze week kunnen we nu ook gaan
werken aan aanvallende patronen»,
besluit Peeters.

Westerlo: Van Hout, Dewaele, Biset, Corstjens, Van
Den Bogaert, Alessandro, Annys, Peffer (81’ Rom-
mens), Christensen, De Ceulaer (77’ Bernardinho),
Naessens (87’ Osaguona).
OHL: Gillekens, Daeseleire, Schuermans, Moore, Tshi-
manga, Libert (46’ Gorius), Persoons, Aguemon,
Maertens, Storm (61’ Casagolda), Watt (73’ Died-
hiou).
Doelpunten: 19’ Naessens (1-0).
Geel: Watt, Naessens, Alessandro, Van Hout.

WESTERLO
OHL 1-0

SERAING
OOSTERZONEN 1-1

Benji De Ceulaer, die de assist gaf bij het enige doelpunt in de match, 
springt in de armen van doelpuntenmaker Jens Naessens. Foto Belga

SV ROESELARE
CERCLE BRUGGE 0-3
Palun en De Belder
trappen Cercle Brugge
naar overwinning
Na een tiental minuten trapte Palun al de
0-1 overhoeks voorbij Biebauw. De thuis-
ploeg reageerde met een kopbal van
Schmisser die over het doel ging en een
goede doorbraak van verdediger Lemoi-
ne. Net voor de pauze was Roeselare
dicht bij de gelijkmaker, maar doelman
Nardi tikte het afstandsschot van Wieser
over de lat. Meteen na de rust kreeg de
thuisploeg twee grote kansen op de ge-
lijkmaker. De snedig ingekomen Dufour
bediende Samyn, maar zijn schot ging
nipt naast. Na een voorzet van Grisez
kopte Brouwers eveneens naast. Cercle
loerde op de counter en kon twintig minu-
ten voor tijd de thuisploeg de genadeslag
toedienen. Een schot van Cardona werd
door De Belder binnengetikt. Diezelfde
De Belder legde vanop de stip de overdre-
ven 0-3-eindcijfers vast en thuisspeler Lé-
picier kreeg nog een tweede gele kaart.

Roeselare: Biebauw, Lemoine, Schmisser, Lépicier, Gri-
sez, Van Acker, Wieser (46' Dufour), Lecomte, Seoudi
(78' Jiajun Xu), Brouwers (71' Maletic), Samyn.
Cercle Brugge: Nardi, Palun, Delacourt, Rodas, Lam-
bot, Tormin (63' Omolo), Kone, Mercier, Imorou, Car-
dona (78' Crysan), De Belder.
Doelpunten: 11' Palun (0-1), 71' en 89' De Belder (0-2
en 0-3, pen.).
Geel: Van Acker, Mercier.
Rood: 89' Lépicier (2x geel).
Scheidsrechter: Lothar D'Hondt.
Toeschouwers: 1.711. (BPN)

AMATEUR 1

PATRO EISDEN
ASV GEEL 0-4
Patro Eisden deelt vroege
kerstcadeaus uit aan
Geel
Een weinig strijdbaar en zielloos Patro
Eisden incasseerde tegen een niet eens
zo sterk spelend Geel de zoveelste tik
van het seizoen. Opnieuw lagen ver-
mijdbare goals aan de basis van dit ver-
lies. 

Met een offensief ingestelde opstelling
begonnen de Maaslanders nochtans
goed aan de wedstrijd. Pogingen van Cos-
se en Allegria belandden op doelman Le-
naerts of zoefden naast. Maar bij de eer-
ste serieuze bezoekende tegenprik was
het meteen raak. Een slimme doorsteek-
pas bereikte Maggio in het strafschopge-
bied. Hij kapte zich tweemaal simpel
voorbij de Eisdense verdedigers en krulde
de bal heerlijk in de verste hoek binnen.
Terwijl een aangeslagen thuisploeg even
de draad kwijt was, drukte Geel door. Een
actie van Robin werd nog in laatste in-
stantie afgeblokt door Aerts, maar even
later kon Geel de score verdubbelen. De-
mirci schatte een niet eens zo'n harde
kopbal van Robin verkeerd in en de bal viel
tot zijn verbazing net onder de lat binnen.
De thuisploeg speelde inspiratieloos en
veel te tam. Enkel na een verkeerde in-
worp van de Geelse doelman leek Allegria
te kunnen milderen. Lenaerts herstelde
echter zijn fout. Vlak voor de rust liep Geel
nog verder uit. Na slecht uitverdedigen,
zwiepte Karadayi de bal voor doel en de
vrijstaande Maggio tikte zijn tweede tref-
fer van de avond opnieuw simpel binnen.
Geel bleef na de rust domineren en creë-
erde kans na kans. Een vrijschop van Zaidi
zoefde naast de muur, maar ook naast
het doel. Zaidi bleef voor gevaar zorgen.
Hij probeerde Demirci tot tweemaal toe
te verrassen. Eerst met een plaatsbal en
daarna met een lob. De Eisdense doelman
reageerde echter evenveel keer alert.
Even voor het uur scoorde Geel een vierde
keer. Na een hoekschop klom Vanaken
boven iedereen uit en kopte fraai binnen.
Na twee nederlagen op rij hervond Geel
zijn draai en komt het weer de top vijf bin-
nen. 

Patro Eisden: Demirci, Depret, Hoebregs, Cavus, Wa-
nya (46' Ella Ella), Rubanguka (52' Harris), Aerts, Cos-
se, Tslirlidis (61' Kedman), Boiten, Allegria.
Geel: Lenaerts, Christiaans, Haagen, Vanaken, Van
Den Ackerveken, Kerchofs, Zaidi, Reuten (82' Jannes),
Maggio (88' Vanderheiden), Karadayi (67' Ferreira Ca-
rasco).
Doelpunten: 10' Maggio (0-1), 25' Robin (0-2), 39'
Maggio (0-3), 57' Vanaken (0-4).
Geel: Kerckhofs. (CLM)

KLASSE 1B

Zeven zeges op rij had Lierse geboekt, maar
zaterdag maakte Union daar koudweg komaf
mee. De Brusselaars hadden geen Eurostadi-
on nodig: de oude Heizel volstond als (oversi-
zede) feestlocatie. Nu nog het eigen Duden-
park faceliften en zich intussen een weg naar
de top vier banen. Niets is onmogelijk in de
hoofdstad.

Na een kil aftastend kwartiertje met Rakovsky
die enkel een balletje van Vercauteren moest
plukken, was het Lierse dat een eerste keer
dicht bij een goal kwam. Martens ontzette
slecht en Yagan mikte in de korte hoek. Portier
Kudimbana gooide de deur dicht. Aan de over-
zijde was het lang wachten op enige dreiging.
Tot Da Silva wegsprintte en strak voorzette,
maar Ferber kon er geen voet tegen plaatsen.
Union voelde dat het gaspedaal dieper moest
ingedrukt worden. Vercauteren stak mooi
door naar Ferber, maar die legde tevergeefs af.
Vercauteren recupereerde meteen al zittend,
stond op en bediende Da Silva die met een ka-
nonschot uitpakte. Rakovsky pareerde de ko-
gel. Net voor rusten was het Fixelles die vanop
rechts voortrok, Vercauteren probeerde het
met een hieltje, maar de Lierse-defensie liet
zich niet in de luren leggen.
Na de rust ging Lierse zowaar (even) zijn acht-
ste zege op rij najagen. Joachim zwiepte een
bal over en Elgabas mikte centimeters naast.
Union kwam er nog maar moeizaam uit. Tot
Houdret een gaatje vond en Ferber de bal toe-
lepelde. De voor Frans (verrekking) ingevallen
Weuts veegde de bal rustig van de lijn. Maar
de Brusselaars hervonden op slag hun goeie
tred en trokken de match naar zich toe. Ver-
cauteren liep zich vast (na een heerlijke kruis-
pas van Martens). Grosjean reageerde furieus.
Union bleef komen en Fixelles drong diep door
op rechts. Hij trapte de bal op het hoofd van
Houdret en die knikte binnen. 

Dicht bij gelijkmaker
Lierse zette alles op alles en kwam een paar
keer dicht bij de gelijkmaker. Buysens knalde
over, Martens liet Yagan niet scoren en Binst
miste de rebound. Fixelles prikte nog eens te-

gen, Vercauteren schoot vanuit stilstand, maar
Rakovsky stopte zijn poging. Bourdin kopte
nog een laatste kans over en dus moest Lierse
buigen. «We kwamen nooit echt in ons spel»,
aldus trainer Colpaert. «En dat was ook de ver-
dienste van Union, dat ons op het middenveld
klem zette. Hoe langer een winstreeks wordt,
hoe dichter je bij een nederlaag komt. Die ne-
men we erbij.»

Union SG: Kudimbana, Mboko, Martens, Peyre, Kis, Fixelles,
Morren, Houdret (94' Neels), Vercauteren (91' Hamzaoui), Da
Silva, Ferber (75' Luvumbu).
Lierse SK: Rakovsky, Poelmans, Buysens, Frans (30' Weuts),
Bourdin, Elgabas, Wils (78' Allach), Ntambwe, Yagan, Laurent,
Joachim (72' Binst).
Doelpunt: 76' Houdret (1-0).
Geel: Fixelles, Poelmans, Houdret, Yagan.
Scheidsrechter: Van Damme. (MFD)

Mathias Fixelles (Union) stopt 
Pierre Bourdin (Lierse) af. Foto Belga

Union maakt einde aan zegereeks van Lierse
UNION SG
LIERSE SK 1-0

KLASSE 1B AMATEUR 1

BOB PEETERS LOODST WESTERLO NAAR EERSTE ZEGE SINDS 30 SEPTEMBER
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Familie moet zelf 
graven restaureren

Herentals 

b Een zware stortbui spoelde in
2016 een hele reeks grafzerken
van oud-strijders uit de Eerste
Wereldoorlog weg. Vandaag ligt
de begraafplaats er nog altijd bij
als een slagveld. Tijdens een reeks
herdenkingen rond de Eerste We-
reldoorlog is dat extra pijnlijk. Op
de sociale media woedde daar de

afgelopen weken een fel debat
over. Waarom doet de stad niets?

Brief uit ZuidAfrika
“Omdat het niet kan”, zegt bur-

gemeester Jan Bertels (sp.a). “We
hebben de ravage na dat onweer
in kaart gebracht en zijn dan sys-
tematisch de nabestaanden be-
ginnen op te zoeken, we hebben
iedereen aangeschreven. Maar
daar botsten we al op onze limie-
ten, van sommige oud-strijders
vonden we geen familie meer. Bo-
vendien is het onderhoud van
grafzerken een private aangele-
genheid. Wij kunnen er alleen op
aandringen dat het zo snel moge-
lijk gebeurt. Wel hebben we met
de door ons gekende familieleden
een gezamenlijk aankoopplan
voor nieuwe zerken gelanceerd.
Een steenkapper heeft al een deel
zerken gedaan, aan de rest werkt

hij nog. Sommige nabestaanden
verkiezen om dat zelf te doen, of
om het niet te doen. Wij kunnen
het niet in hun plaats doen, daar
bestaat wetgeving over. Het is ook
niet altijd makkelijk: zo kregen
we vanuit Zuid-Afrika een schrij-
ven: ‘Afblijven!’ Wat we niet gaan
doen, is graven onteigenen. Maar
we willen wel een gedenkmonu-
mentje oprichten met daarop de
namen van onze oud-strijders.” 

Verwijderen voor 30 juni 2018
Ondertussen heeft de stad aan

het ereperk voor de oud-strijders
berichten opgehangen met de
melding dat de nabestaanden de
vernielde zerken zelf moeten op-
ruimen en dat voor 30 juni 2018.
Anders gaat de gemeente zelf
over tot het verwijderen van de
grafzerken.

Na de ravage die een
onweer in 2016 op het
kerkhof in Herentals
aanrichtte, blijven

een aantal zerken van oud
strijders er vernield bijliggen. 
Kan de stad daar niks aan 
doen, wil Peter Verpoorten 
(Groen) weten? “Nee, wij 
hebben geen zeggenschap 
over privégrond. We gaan wel 
een herdenkingsmonumentje 
oprichten”, zegt 
burgemeester Jan Bertels.

Stad kan niet optreden, maar belooft monumentje

MARC HELSEN

Het ereperk voor de Herentalse oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog: vernield door zwaar onweer. FOTO RR

Al dertig jaar ben ik een trotse veehouder in Dessel. De
zorg van mijn dieren staat elke dag centraal. Ik maak lange
dagen en ik doe het graag. Passie voor de stiel is nog te
zacht uitgedrukt. Maar de afgelopen maanden werd onze
landbouwsector vaak in een hoekje geduwd, vooral van
wege de impact die de vleesproductie op het klimaat
heeft. 14,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas
sen is te wijten aan veeteelt. De passie voor het beroep
mag dan nog zo groot zijn, hoor ik u al denken, ze doet
niks af aan het argument dat onze veehouderij een belang
rijke rol speelt in de klimaatopwarming. 
Dat klopt maar ten dele. Het is net die passie van onze

Belgische landbouwers die ervoor zorgt dat er veel vak
manschap aan de dag wordt gelegd én er heel wat inspan
ningen gebeuren op het vlak van klimaat. De landbouw
sector in Vlaanderen is exemplarisch voor andere landen.
Sinds 1990 werd de uitstoot van broeikasgassen met 26%
verminderd. Vandaag is de landbouwsector in Vlaanderen
maar voor 8% verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2.
5% is afkomstig van de veeteelt.  
Kan het nog beter? Uiteraard. En daar werken we hard

aan. Er zijn ambitieuze projecten opgestart om de duur
zaamheid van de veebedrijven verder te verbeteren door
onder meer het hergebruik van hemel en oppervlaktewa
ter, groene energie of emissiearme technieken. Verder on
dersteunen organisaties zoals CRV fokprogramma’s om
vee zo efficiënt mogelijk te maken in het omzetten van
voeder naar vleesaanzet, om de methaanproductie bij her
kauwers te reduceren en het kiezen van rassen die resis
tent zijn tegen ziektes.  
Ook op het vlak van veevoeder wordt er hard gewerkt aan

duurzaamheid. De teelt, import en transport ervan hebben
een grote ecologische impact. In Brazilië en China is er
dubbel zoveel water nodig als in de Lage Landen om het
veevoer te telen. Daarom krijgen runderen in Vlaanderen
hoofdzakelijk lokaal geteeld voer te eten. Maar de vele in
spanningen van de boer ten spijt, ligt de sleutel vaak in de
handen van de consument. Deze moet vaker kiezen voor
lokaal geproduceerde producten. Gezien de verduurza
ming van de Belgische veehouderij, is vlees van eigen bo
dem de beste optie, in plaats van vlees vanuit Spanje of het
verre Argentinië. 
Kortom, ook al is niet elke noot perfect, zingen zonder

passie is pas onvergeeflijk, stelde Beethoven zo’n 200 jaar
geleden al. Ook voor onze sector zit er een grond van
waarheid in. Met onze passie voor het vak als leidmotief
werken we hard om elke valse klimaatnoot verder weg te
werken. Hopelijk legt de consument diezelfde passie aan
de dag bij zijn keuze voor vlees van bij ons. 

Kies voor duurzaamheid van 
passie van lokale producenten 

Hier ruimen we plaats voor opinies van 
Kempenaars over Kempense thema’s. Voorstellen 
naar gvaregiokempen@gazetvanantwerpen.be.

Peter Broeckx uit Dessel
Voorzitter CRV (Coöperatieve Rundveeverbetering)

FOTO RR

b Het OCMW opende vijf jaar ge-
leden een lokaal dienstencen-
trum in het nieuwe woonzorgcen-
trum Stede Akkers. Omdat de af-
stand van Meerle naar
Hoogstraten voor senioren soms
moeilijk te overbruggen is, startte
het eind september met een twee-

de dienstencentrum. Dat doet op
dinsdagvoormiddag en woensdag
de deuren open in de lokalen van
Chiro Sint-Jan aan de Ulicotense-
weg in Meerle. 

“We zijn tevreden over de start”,
zegt OCMW-voorzitter Jos
Matthé. “Er staat elke week een
groep geëngageerde vrijwilligers
klaar om het dienstencentrum in
Meerle open te houden. Op
woensdagmiddag komen telkens
zo’n dertig mensen eten. De kof-
fiekrans op dinsdagvoormiddag
doet het iets minder goed, maar
kan nog groeien. De activiteiten
die nu op woensdagnamiddag ge-

De start van het lokaal 
dienstencentrum in Meerle 
(Hoogstraten) voldoet aan de 
verwachtingen. Er komt elke 
woensdag een dertigtal 
personen eten.

OCMW overweegt ruimere openingsuren

Inwoners waarderen 
dienstencentrum
Meerle 

organiseerd worden, verhuizen
waarschijnlijk naar dinsdag. De
woensdagnamiddag houden veel
grootouders liever vrij om met
hun kleinkinderen te spenderen.”

Eigenheid bewaren
Het groeiende succes betekent

dat het lokale dienstencentrum
waarschijnlijk vaker de deuren
gaat openen. “De bedoeling is om
het aantal openingsuren uit te
breiden, maar dat gebeurt nog
niet op korte termijn”, legt Jos
Matthé uit. “Bepaalde activiteiten
kunnen ook van Hoogstraten
naar Meerle verhuizen. Elk lokaal
dienstencentrum moet zijn eigen-
heid bewaren.” 
Als het voormalige raadhuis in
Meerle is gerenoveerd, neemt het
dienstencentrum daar zijn intrek.
Op de voormalige kloostersite in
Meer opent over enkele jaren een
derde lokaal dienstencentrum.
(ram)

Woensdagmiddag ontvangt het lokale dienstencentrum een 
dertigtal eters. FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN
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b Het Provinciaal Domein Zilver-
meer stond voor veel wielerlief-
hebbers al jaren geboekt als dé
thuisbasis voor de cyclocross-
wedstrijd ‘Boonen & Friends’ in
november en de wielerwedstrijd
Zuidkempense Pijl in maart. Daar
komt nu abrupt een einde aan. De
vzw Zuidkempense Pijl kreeg vo-
rige week een brief met daarin de
melding dat het Zilvermeer drie
jaar wil nadenken over de samen-
werking. 

Drie jaar opgeschort
“We organiseren elk jaar de wie-

lerwedstrijd Zuidkempense Pijl
(ook bekend als de Grote Prijs
Wilfried Peeters, red.) vanuit het
Zilvermeer”, zeggen Wilfried en
Jef Peeters van de vzw Zuidkem-
pense Pijl aangeslagen. “De wed-
strijd voor elite zonder contract
startte op het domein en we
brachten er ook onze renners on-
der. De horecagelegenheden vin-
gen de 250 vips op. Vorige week
kregen we een brief van het Zil-
vermeer dat onze organisatie de
komende drie jaar niet zou kun-

lokte jarenlang de top van de
wielerwereld en duizenden be-
zoekers naar het Zilvermeer. In
het voorjaar organiseerden we
nog ‘Tom Says Thanks’, het af-
scheid van Tom Boonen dat 8.000
toeschouwers op de been bracht
en goed was voor een twee uur
durende live-uitzending op tv.” 

 “Van deze laatste organisatie in
mei hebben we nog geen evalua-
tie gehad, maar dat is wellicht de
aanleiding om onze wielerwed-
strijd te weren. Het gaat duidelijk
om kleine details die eigenlijk te
verwaarlozen zijn.”

De vzw Zuidkempense Pijl is nu
verplicht om voor 2018 uit te wij-
ken naar een nieuwe locatie. “We
kunnen de beslissing van het pro-
vinciebestuur niet afwachten”,
zegt Jef Peeters. “Onze wieler-
wedstrijd vindt volgend jaar op 18
maart plaats op de terreinen van
voetbalclub Moldavo in Mol-
Sluis. Een andere locatie zoeken,
was niet echt een probleem, we
zijn overal welkom. Alleen willen
we weten wat er misgelopen is
met het Zilvermeer. Voor ons is en
blijft het heel vaag en onduide-
lijk.” Ook Wilfried Peeters hoopt

dat er snel duidelijkheid komt. “Al
meer dan tien jaar hebben we uit-
stekend samengewerkt met het
Zilvermeer en dan krijgen we nu
het deksel op onze neus. Onze tal-
rijke supporters en vrijwilligers
verdienen meer respect”, vertelt
hij.

Rond de tafel
De directie van het Zilvermeer

blijft op de vlakte. “Over wat er
precies is misgelopen, wil ik hier
niet ingaan”, zegt directeur Toon
Claes. “Eerst moeten er duidelijke
afspraken komen tussen het Zil-
vermeer en vzw Zuidkempense
Pijl. Het Zilvermeer is een toplo-
catie voor heel wat grote evene-
menten en daarom moet de com-
municatie met de verschillende
organisatoren vlot verlopen. In ie-
der geval gaan we zeker rond de
tafel zitten met vzw Zuidkempen-
se Pijl. Wij hopen ook dat de wed-
strijd al in 2019 kan terugkomen.
Maar eerst moeten we dus alles
duidelijk afspreken.” 

Provincieraadslid Hans Schoofs
(Open VLD) pleit in ieder geval
voor meer overleg. “Op de zitting
van de provincieraad vraag ik de
bevoegde gedeputeerde of hij de
twee partijen niet bij elkaar kan
brengen om de zaken uit te kla-
ren”, zegt hij. 

De Zuidkempense Pijl
start volgend jaar niet
langer aan het 
Zilvermeer. Ook

andere activiteiten van 
de vzw worden voorlopig niet 
meer op het Provinciaal 
Domein gehouden. “We 
hebben altijd een positieve 
evaluatie gehad en vallen uit 
de lucht bij deze beslissing”, 
zeggen Wilfried en Jef Peeters.

Wielerwedstrijd 
verhuist door 
meningsverschil 
naar andere locatie

SASKIA VAN GESTEL, 
TOMMY MAES

Zuidkempense Pijl start niet 
langer aan het Zilvermeer

WILFRIED PEETERS
Voorzitter 
Zuidkempense Pijl

“Meer dan tien
jaar hebben we
uitstekend

samengewerkt met het 
Zilvermeer en nu 
krijgen we plots het 
deksel op onze neus.”

De organisatie was ook verantwoordelijk voor Tom Says Thanks, de afscheidskoers van Tom Boonen, 
hier met wereldkampioen Peter Sagan op kop. FOTO TOMMY MAES

FOTO BERT DE DEKEN

nen doorgaan op het domein.” 
“In de brief wordt melding ge-

maakt van enkele details waar het
Zilvermeer niet mee akkoord is”,
zegt Jef Peeters. “Al is het voor ons
onduidelijk waarover het gaat.
We hebben voor onze organisatie
van de Zuidkempense Pijl nog
nooit een negatieve evaluatie ge-
had.”

Andere locatie
“Sinds Tom Boonen gestopt is

met wielrennen, organiseren we
niet langer Boonen & Friends”,
vertelt Jef Peeters. “De wedstrijd
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DAISY THYSLUC CAALS
AN VANDERSTIGHELENMARC FRANSEN

SAM VERHOEVEN ANN DE WINNE

Rechtbank
Lille, Beerse
Inbreker ontkent dat 
hij in het land was
b Miki C. (31), die in Duitsland
verblijft, moest zich vrijdag voor
de strafrechter in Turnhout ver-
antwoorden voor een inbraak en
een inbraakpoging in Lille in april
2013. Eerder dook zijn voertuig al
op bij feiten in Beerse. “Zijn gsm
werd na de inbraak geregistreerd
in Ranst”, zei de aanklager. Miki
C. vroeg de vrijspraak. “Ik was
niet eens in België in april 2013”,
zei hij. “De auto is van mijn vrien-
din.” (ima)

Raadkamer
Hoogstraten
Man uitgeleverd 
voor carjacking 
b De raadkamer in Turnhout
heeft vrijdag de aanhouding be-
vestigd van een 28-jarige Neder-
lander uit Amsterdam. Hij maakte
zich op 23 juni van dit jaar schul-
dig aan een carjacking in Hoog-
straten. Kort na de diefstal werd
de man in Nederland aangetrof-
fen aan het stuur van de Range
Rover. De verdachte werd begin
deze week aan ons land uitgele-
verd. (ima)

Hoogstraten, Merksplas 

b Twaalf leerlingen zijn sinds vo-
rige maand twee dagen per week
aan de slag op de werf. Zo leren ze
de echte praktijk van hun vak op
de werkvloer kennen. “We laten
de leerlingen meestal meehelpen
als er een nieuw gebouw in onze
school komt”, zegt leerkracht
Koen Maes. “Er zijn bouwwerken
bezig, maar het duurt nog enkele
jaren voor daar het sanitair kan
geïnstalleerd worden. Daarom
heb ik aan bouwfirma RDK ge-
vraagd of de zesdejaars in een van
zijn projecten mee konden inge-
schakeld worden. Een bouwwerf
is voor hen de beste omgeving om
de stiel te leren en hen voor te be-
reiden op wat ze later mogen ver-

wachten. Een van onze voorwaar-
den was wel dat het op een locatie
was die niet te ver van de school
mocht liggen.” 

Sommige huizen zijn al iets ver-
der afgewerkt. Via lottrekking
werd bepaald welke leerlingen in
welke woning zouden gaan wer-

ken. “We werken in groepjes van
drie om de afvoer en verbindin-
gen van het sanitair aan te leg-
gen”, zegt leerling Wout Van Dijck
uit Loenhout (Wuustwezel).
“Eerst hebben we gekeken wat er
allemaal gedaan moest worden.
Daarna zijn de taken verdeeld.

Sommige werken deed je alleen,
andere gebeurden per twee. Het
verliep allemaal best vlot. Voor
ons is dit de ideale manier om er-
varing op te doen. We hebben on-
dervonden dat het best wel koud
kan zijn als er nog geen ramen in
de woning staan.”

Evaluatie
Het is de eerste samenwerking

tussen RDK en VITO Hoogstraten.
Een vervolg daarop lijkt reëel. 

“Deze woningen zijn beter om de
stiel te leren dan een groot bouw-
project”, zegt Danny Boonen van
RDK. “Het tijdsschema is iets aan-
gepast, maar daar maken we geen
probleem van. We hopen dat door
de samenwerking een aantal leer-
lingen bij ons aan de slag willen
gaan, want loodgieters kunnen
we altijd gebruiken. Binnenkort
gaan we met de school samenzit-
ten om te evalueren. Ik denk dat
deze samenwerking voor herha-
ling vatbaar is.” 

In de Pastoor 
Ceulemansstraat in 
Merksplas bouwt firma 
RDK vier nieuwe 

woningen. Opvallend: de 
leerlingen van het zesde jaar 
Sanitairinstallatie van VITO 
Hoogstraten nemen het 
sanitair voor hun rekening.

VITO werkt samen met bouwfirma RDK

RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Leerlingen op echte werf

Leerlingen van VITO leggen het sanitair in nieuwe woningen. FOTO RAM
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De werkweek begon op een
ideale manier: uw dienaar
dreigde ingesneeuwd te
raken in D’ardennen. Niet
dat hij daar in al zijn

onschuld iets van afwist, maar toen hij 
maandagmiddag de knop van zijn 
autoradio omdraaide, hoorde hij nog 
net het laatste flard van het VRT
journaal: “1.300 km file op de Vlaamse 
wegen.”
 Ja ja, dachten wij, ‘tijd dat ze de 
alcoholcontroles ook eens in de buurt 
van de Reyerslaan houden’. Maar toen 
liepen van overal in Vlaanderen de 
onheilstijdingen binnen, zodat wij 
terstond beslisten om nog een fles te 
bestellen en in D’ardennen te blijven  

om zo het streven van de hoofdredactie 
waar te maken: de juiste man op de 
juiste plaats!
Ter plaatse grepen wij naar Le Soir en 
wat lazen wij? Wereldnieuws in de 
Kempen: Amerikaanse onderzoekers 
kwamen erachter dat Leonardo da Vinci 
hoogstpersoonlijk Jezus en Johannes 
had geschilderd op de schitterende 
replica van zijn fresco van ‘Het Laatste 
Avondmaal’ in de eetzaal van het 
klooster van de Basilica di Santa Maria 
delle Grazie, in Milaan. Het doek werd 
in 1509 vanuit Milaan over de Alpen 
gesleurd en later naar Tongerlo 
gebracht, waar het al sinds 1545 in de 
abdij hangt. Het overleefde de Franse 
Revolutie en ook de grote brand in de 

abdij in 1929, toen men het met een 
broodmes uit de omlijsting sneed.
De laatste maal dat wij er naar stonden te 
gapen, was een paar jaar geleden. Na een 
bemonstering van zijn bezoeker vroeg de 
portier 2 euro. “Voor studenten, 60
plussers en groepen van minstens 15 
personen”, zei hij: “anders is het 3 euro.”  
Vermits wij noch tot de eersten, noch tot 
de laatsten behoorden, was dat een 
behoorlijk  adequate inschatting.
Le Soir: “Naar verluidt heeft Da Vinci het 
hoofd van de prior van het klooster in 
Milaan gebruikt als voorbeeld voor het 
portret van Judas.” Tiens, wij hebben altijd 
gedacht dat het dat van Jos Dupré was, die 
vlak bij de abdij woont en een tijdgenoot 
van Da Vinci is.

Tongel

MARC HELSEN

Mol 

b Een muts, sjaal, stevige schoe-
nen en een tas warme chocolade-
melk of glühwein. Meer dan dat
hebben wandelaars eigenlijk niet
nodig om in een winters sfeertje
ondergedompeld te worden. Toch
beloofde Wintersfeer een unieke
winterwandeling te worden. Be-
zoekers genoten niet enkel van
een warm drankje, maar ook van
enkele spectaculaire shows. “Fly
wat?”, vraagt iemand verbaasd
terwijl een meute aan het Zilver-
meerstrand verzamelt. “Flyboar-
den, dus. Dat is zoals skateboar-
den, maar dan op het water”,
luidt het antwoord. Sneeuw lag er
niet, maar het spektakel was
adembenemend. Meer dan 6000
tickets vlogen de deur uit. 

Wie braaf is, krijgt lekkers 
De flyboardshow was bestemd

als eindspektakel. Daarvoor kon-
den bezoekers een verlichte route
doorheen het park volgen met
hier en daar een bijzondere acro-
baat. De eerste stop: snoepjes-
land. “Kijk mama, snoepjesland!”
Enthousiaste kinderen snellen ra-
zendsnel richting de reusachtige
snoepstokken. Bij de ingang van
het populaire snoepjesland wor-
den, als bij wonder, snoepjes uit-
gedeeld. “Mijn lievelingssnoep-
jes!” Alvast een leeftijdsgroep die
erg gelukkig is. Intussen keken de
ouders ietwat jaloers toe: “Ik had

toch wel wat gehoopt dat er hier
een jeneverstand zou staan.” 

Beloning voor ouders 
Een eindje verder worden de ou-

ders uit hun lijden verlost. Rond-
om een grote glijbaan waar, ter
gelegenheid van Wintersfeer,
reusachtige vuurspuwers op geïn-
stalleerd werden, staan talrijke
drink- en eetkraampjes. De wafels
op een stokje zijn bijzonder popu-
lair. Daarnaast mogen warme
chocolademelk met een flinke
toef slagroom of  glühwein na-
tuurlijk niet ontbreken. En als
toetje: een jenevertje! Dan toch!
Een groepje 21-jarigen beaamt
dat luidkeels: “We komen mijn
verjaardag vieren.” Eigenlijk mag
Jordy  zijn eenentwintigste le-
vensjaar  maandag pas vieren.
Toch zet hij het weekend alvast
goed in. “We blijven hier nog wel
eventjes hangen”, grijnst hij. 

Een tweede grote trekpleister is
het vuur dat, in het midden van

de speeltuin, fel brandt. Op enke-
le strategisch geplaatste bankjes
zitten Eveline, haar man, haar
kinderen en de rest van hun fami-
lie. “We komen van Mechelen.
Maar het leek ons echt de moeite
om naar hier af te zakken”, vertelt
Eveline. Wintersfeer stelt niet te-
leur: “We zijn onder de indruk.
Het is erg mooi gemaakt. Volgend
jaar zijn we opnieuw van de par-
tij!” Wat haar kinderen tot hiertoe
het leukst vonden? “Snoepjesland
vonden ze heel erg tof!”

Dat de kerstperiode de
meest gezellige periode
van het jaar is, bewees
Wintersfeer gisteren.

De wandeling doorheen 
domein het Zilvermeer was 
allesbehalve alledaags met 
onder andere lichtgevende 
acrobaten op stelten. 

Feeërieke sfeer 
door lichtjes, 
acrobaten én 
warme drankjes

ANNICK WELLENS

Zilvermeer tovert park om 
tot winterwonderland

EVELINE VAN SPRINGEL
Tevreden Mechelaar

‘‘Wij komen van 
Mechelen. Maar het 
leek ons echt de 
moeite om naar hier 
af te zakken.’’

De vele kinderen keken hun ogen uit tijdens een magische winterwandeling die hen onder meer langs ‘snoepjesland’ bracht. FOTO SVEN DILLEN

Aan (vuurspuwend) spetakel geen gebrek op Wintersfeer. FOTO SVEN DILLEN
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