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0 Vlaams volksvertegenwoordiger

Cindy Franssen vernam van Vlaams
minister van Openbare Werken Hilde Crevits (beiden CD&V) dat de studie voor de plaatsing van de geluidsschermen dit jaar wordt opgestart,
zodat de plaatsing van de schermen in Erembodegem in 2011 en de
plaatsing in Nieuwerkerken in 2012
van start kan gaan.
“Vorig jaar werden metingen uitgevoerd in Nieuwerkerken. Op basis
van de resultaten blijkt dat alle meetpunten in aanmerking komen voor
een gewestelijke subsidie tussen 60%
en 75%, afhankelijk van de gemeten
waarden. Ook het stadsbestuur van
Aalst heeft zich principieel bereid
verklaard om financieel te participeren in het project”, weet Franssen.
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0 De vrijwilligers van de Vlaam-

se Vereniging voor Familiekunde
in Dendermonde staan elke derde
donderdag van de maand paraat
om mensen te helpen bij het opzoeken van hun familieverleden. In
het Prinsenhof aan de Vlasmarkt in
Dendermonde hebben ze hun documentatiecentrum. “De jongste
jaren waren we eigenlijk slachtoffer geworden van ons eigen succes”,
vertelt Kamiel De Paep. “We kregen
zoveel schenkingen van informatie
dat we geen blijf meer wisten met
onze archieven. Een tijdje geleden
hebben onze buren van Jeugdwerk

het gebouw verlaten. Daarom kunnen wij nu hun lokalen innemen.”
De amateurgeschiedkundigen beschikken nu over een extra archiefzaal, een lokaal waar microfilms
geraadpleegd kunnen worden en
een lokaal voor hun presentaties en
maandelijkse voordrachten.
&FSTUF8FSFMEPPSMPH
De bezoekers van het documentatiecentrum komen van heinde en
ver om te graven in het verleden.
“Ons archief is vrij belangrijk omdat de stadsarchieven tijdens de
Eerste Wereldoorlog grotendeels
verloren gegaan zijn in de brand”,
zegt De Paep. “Wij hebben ondertussen zo’n 100.000 historische documenten, meestal kopies van akten, 50.000 rouwbrieven en 20.000
rouwprentjes verzameld. Die leveren een schat van informatie op voor
wie in zijn familiegeschiedenis gaat
graven. Ikzelf bijvoorbeeld heb het
vrij makkelijk. Ik ben van Appels en
mijn roots blijven over de hele lijn in
Appels. Mensen van de andere kant

van het land komen soms bij ons aankloppen, omdat een voorvader decennia geleden uitweek.”
Voorzitter Ben Waterschoot laat
een exemplaar van de Grote Atlas
van Ferraris zien. “Het gaat zelfs
zo ver dat mensen willen zien waar
hun voorouders woonden”, vertelt
hij. “Deze atlas toont het België uit
de achttiende eeuw. Elke kavel is met
de hand getekend. Sommige mensen
gaan er helemaal in op.”
Het stamboomonderzoek gaat
mee met zijn tijd. De nieuwste technieken van DNA-analyse bieden
spectaculaire mogelijkheden. “Zo is
het mogelijk om via een staaltje DNA
te achterhalen van welke volksstam
je afkomstig bent en waar je familieroots liggen”, weet De Paep.”
Voorlopig is het archief van VVF
Dendermonde nog niet gedigitaliseerd. “Dat komt nog, maar we
willen uniform werken met andere afdelingen”, aldus Waterschoot.
“Daarom wachten we nog even de
richtlijnen af.” ȩǑǳȒȚȚȩȴǵǑȴ

i

XXXWWGEFOEFSNPOEFCF

sonages hun versie van de waarheid
vertellen op een trouwdag, is kaar.
Een derde boek zit al in mijn hoofd.
4DISJKGTUFS"OOF#BBUIT
En ik zou ook graag mijn naam als
XBTEFDFOUSBMFHBTUWBO
schrijfster willen vestigen met het
EF#PFLFOXPFOTEBHJO
schrijven van columns.”
#SVTTFM FFOJOJUJBUJFGWBO
Stoppen met werken om dat boek
BVUFVSTWFSFOJHJOH4BCBN PN te schrijven waar je al een heel leven
UFQSBUFOPWFSIBBSFOUIPVTJBTU over fantaseert. Veel mensen droPOUIBBMEFEFCVVU%PDIUFST
men ervan, Baaths deed het twee
WBO&VSPQBi&OFSMJHUBMFFO
jaar geleden. “Dochters van Europa
UXFFEFCPFLLMBBSw
was het verhaal waarvan ik dacht:
als ik ooit iets schrijf, dan dit. Ik was
0 Anne Baaths voelt zich meer dan in 2000 al gestart met de research:
vereerd dat ze na legende Jos Vande- internet, bibliotheken, de verhalen
loo als tweede centrale gast werd ge- van oude mensen.
kozen. “Als debutant kan je elk duw“Toen het Davidsfonds me de kans
tje in de rug gebruiken”, zegt Baaths bood dit boek te schrijven, heb ik de
wiens schrijverscarrière aardig op knoop doorgehakt: ik zegde mijn job
gang lijkt te komen. Dochters van Eu- bij een saai Brussels kantoor op en
ropa, het verhaal van vier genera- begon dagelijks te schrijven: van 8
ties vrouwen doorheen de twintig- tot 17u en weer van 19u tot een stuk
ste eeuw, kreeg verscheidene loven- in de nacht. Ik kan gelukkig wel rekede kritieken. En Baaths wil het ijzer nen op de steun van mijn man en mijn
smeden nu het heet is. “Het tweede zoontje. Dat is wellicht niet iedere
boek, De bruiloft, waarin tien per- schrijfster gegeven.” ǺɅǵȚ
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0 Chihab M. (39) uit Wetteren kon

het op 27 maart 2007 niet hebben
dat zijn kind onheus behandeld zou
zijn op school. Zijn zoon kwam thuis
vertellen dat de leerkracht hem hardhandig aangepakt zou hebben. Daarop ging hij door het lint en stoof hij
naar de school. De agressieve ouder
ranselde de leraar af. Hij kreeg knie-

stoten en slagen te incasseren. De
strafrechter in Dendermonde veroordeelde hem om deze feiten tot een gevangenisstraf van drie maanden en
een boete van 550 euro. M.was eveneens betrokken bij een vechtpartij in
een Wetters café in november 2007.
Toen hij met asbakken gooide, kreeg
hij de hulp van René D. (50) uit Wetteren. Die kreeg voor deze feiten bij
verstek een celstraf van een maand
en 275 euro boete. ȩǑȒȚ
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0 Het waren de zaakvoerders van

de toenmalige restaurants Reinaert, ’t Mezennestje en ’t Begijnhofke die aan de basis lagen van de
oprichting van Lekker Waasland.
MM
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IEDEREEN BURGEMEESTER
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“We zijn nu met tien leden”, vertelt
voorzitter Edwin Van Goethem van
restaurant ’t Korennaer in Nieuwkerken. “Het is niet de bedoeling om in
het wilde weg nieuwe leden te werven of te weigeren. Kandidaat-leden
zijn altijd welkom voor een gesprek.
Het zijn alle leden die samen beslissen over de uitbreiding van de vereniging.”
Volgens Van Goethem zocht Lekker Waasland al nieuwe leden aan,
zoals Salsifis uit Beveren en Herbert
Robbrecht uit Verrebroek. “Die zaken hadden geen interesse, vooral
omdat de verplichtingen, zoals de
vergaderingen, hen afschrikken.
Wat wij van nieuwe leden zeker verwachten is dat zij honderd procent
achter hun zaak staan. Een gevestigde waarde maakt meer kans om toe
te treden dan een starter”, legt Van
Goethem uit.
/FUXFSLFO
Lekker Waasland wil als een collegiale groep chefs naar buiten tre-

den. “Kwestie van de culinaire troeven van de regio te promoten, maar
dat betekent niet dat we ons alleen
openstellen voor sterrenchefs. Anderzijds is ook nog nooit iemand uit
de vereniging gezet. We controleren
elkaar niet of geven mekaar geen
punten. Wij doen wel dingen samen,
in het belang van ons beroep”, aldus
de chef-kok.
De nieuwjaars- en zomerhappening zijn de grote gezamenlijke
activiteiten van Lekker Waasland.
“Vooral de formule van onze nieuwjaarshappening in samenwerking
met Hotel Beveren is voor ons interessant. Het biedt ons de mogelijkheid om aan tafel te zitten met onze
klanten en met die van onze collega’s. Ook onze klanten kunnen onderling netwerken.” ɌɅǩȭɅȩǩǜȚȭ
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WAT ZOU U VERANDEREN IN UW GEMEENTE?

7JKGUJHQSPDFOU0$.8TUFVOHBBUOBBSBTJFM[PFLFST

Is uw burgemeester goed bezig? Of kan het beter? Wat zou u
bij voorkeur aanpakken als u burgemeester was?
Wij horen het graag, want voor Gazet van Antwerpen is
iedereen burgemeester. Geef daarom ook uw mening op onze
website. Vanaf 30 januari komt u alles te weten in uw krant.

MB 91007109.02

Geef uw mening op
www.gva.be/iedereenburgemeester
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0 Het OCMW bevestigt dit cijfer.

De cijfers dateren van september
vorig jaar. Toen kreeg het Antwerpse OCMW 7.206 aanvragen voor fi-

nanciële steun binnen. Het gaat niet
alleen om leeflonen, maar ook om zaken zoals huurpremies en huursubsidies. 3.682 of 51 procent van de aanvragers zijn vluchteling, asielzoeker,
geregulariseerd of naar ons land gekomen via gezinshereniging.
“De stijging van de armoede in Antwerpen is dus niet alleen een economische zaak. We importeren de armoede omdat er een lakse asiel- en
immigratiewet is”, zegt Filip Dewinter (Vlaams Belang).De partij pleit
weer voor een immigratiestop en wil
de gezinshereniging aan banden leg-

gen. “Het kost ons bergen geld en er is
geen maatschappelijk draagvlak om
steeds meer van deze mensen op te
vangen en te onderhouden”, meent
Dewinter.
i4UJKHJOHIPVEUBBOw
Nog volgens Dewinter is er geen
enkele reden om aan te nemen dat
het aantal steunaanvragen van deze
groep zal afnemen. “In maart vorig
jaar bestond het aantal steunaanvragen van deze groep nog uit 46% van
het totaal. En in het cijfer van 51% zijn
de mensen die nu geregulariseerd

(FMVJETTDIFSNFO
De Administratie Wegen en Verkeer zat ondertussen niet stil. In het
meerjareninvesteringsprogramma
werd voor dit jaar 75.000 euro gereserveerd voor de planning en studie
van de geluidsschermen en telkens
2 miljoen euro voor 2011 en 2012
om de geluidswerende schermen
te plaatsen op het grondgebied van
Erembodegem en Nieuwerkerken.
“De gemeten waarden hebben
de klachten van de buurtbewoners
over geluidsoverlast nu ook objectief
bevestigd. Het is de verdienste van
minister Crevits dat na meer dan 25
jaar aandringen budgetten worden
vrijgemaakt om de geluidsoverlast in
deze twee dorspkernen aan te pakken”, stelt Nieuwerkerkenaar Yves
De Graeve. ȌɅǤǜ

worden nog niet meegerekend.”
Vlaams Belang zegt dat de situatie niet langer houdbaar is voor het
OCMW. Het OCMW bevestigt het cijfer van 51%. OCMW-voorzitter Monica De Coninck (sp.a) waarschuwde al dat het stijgende aantal hulpbehoevenden en nieuwe regularisaties
een zware financiële last zullen betekenen. “Deze groep mensen hebben wel evenveel recht op steun als
andere mensen”, zegt De Coninck.
“De toenemende vraag betekent ook
niet dat autochtone hulpbehoevenden uit de boot vallen.” ȥɅǤȥ
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0 In de begroting van 2010 werden

budgetten opgenomen voor nieuwbouwprojecten voor voetbalclubs.
KSK Beveren krijgt 900.000 euro
voor een nieuwe cafetaria voor de
jeugdspelers en voor de sanering
van de kleedkamers van Kieldrecht
wordt 200.000 euro uitgetrokken.
Raadslid Bruno Stevenheydens
(VB) stelt zich vragen bij sommige
bedragen. De 1,9 miljoen euro die
Svelta Melsele krijgt voor kleedkamers en een cafetaria vindt hij een te
hoog bedrag. Hij vraagt zich af of er
geen publiek-private samenwerking
kan komen, net als bij de bouw van
de nieuwe tribune van SK Beveren.
Volgens schepen van Sport Dirk Van
Esbroeck (CD&V) is dat niet aan de
orde. “Zo’n samenwerking moet een
win-winsituatie zijn voor beide partijen. Zo zal de private partner een zekere return willen, bijvoorbeeld een
winkelruimte. De sportzone van Melsele is daar niet geschikt voor. Ook
de investering in Kieldrecht is verantwoord, al zal de club in de toekomst
verhuizen naar het nog aan te leggen
recreatiegebied.” ȭȴȴǽ

