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Ruim honderd fietsers
reden zonder verlichting
s SINT-NIKLAAS De politie van Sint-
Niklaas controleerde van 17 no-
vember tot 19 december vorig jaar
intensief de fietsverlichting van
fietsers op de drukke in- en uitvals-
wegen van de stad. Een groot aan-
tal fietsers werd aan de kant ge-
houden. Daarbij werden er bij 144
een inbreuk vastgesteld. Alle deze
overtreders kregen van de politie
een verlichtingsset in bruikleen.
Wanneer ze deze set terugbren-
gen, moeten ze aantonen dat hun
fietsverlichting in orde is. Voor het
rijden zonder enige fietsverlich-
ting of voor het aanzetten van de
goedwerkende verlichting kregen
47 fietsers een proces-verbaal of
een onmiddellijke inning.
De gemiddelde leeftijd van de
overtreders was 20 jaar. Er werden
ook 19 fietsers jonger dan 16 jaar
betrapt. Zij moeten deelnemen
aan een verkeersklas. (dbs)

Taxichauffeur
gewelddadig overvallen
s KRUIBEKE In Kruibeke werd in de
nacht van woensdag op donder-
dag een taxichauffeur van een be-
drijf uit Lier overvallen. Twee
mannen stapten in de wagen van
taxichauffeur Filip D. In Kruibeke
vroegen ze hem te stoppen. Daar
vielen ze het slachtoffer aan. De
man werd geslagen en verplicht
zijn geld af te geven. Het slachtof-
fer ging voor de daders op de loop,
waarop ook de daders uit de taxi
stapten en wegliepen richting
Temse. De taxibestuurder waar-
schuwde meteen de politie, die het
duo konden inrekenen. De twee
daders Pascal V.R. (38) en Björn V.
(18) zijn voor de onderzoeksrech-
ter geleid. Het parket van Dender-
monde vraagt om hun aanhouding
(dbs)

Gevonden fietsen te
herkennen op het internet
s WAASMUNSTER/HAMME De lokale
politie van de zone Hamme-Waas-
munster heeft zich aangesloten bij
de website www.gevondenfietsen-
.be. Deze webstek werd opgestart
om de vele teruggevonden fietsen,
die worden binnengebracht bij de
politiedient, terug te bezorgen aan
de eigenaars. Om ervoor te zorgen
dat de niet gemerkte fietsen bij de
eigenaar terecht komen, staan ze
met een foto en een beschrijving
op de internetsite, met de vermel-
ding door welke politiezone hij
werd teruggevonden. Om je fiets
terug te krijgen vraagt de politie
wel de aankoopfactuur. Een ander
bewijs kan de sleutel zijn die op
het fietsslot past of de cijfercombi-
natie waarmee het slot kan wor-
den geopend. Nog een voldoende
bewijs is de aangifte van de diefstal
bij de politie. (dbs)

Enkele jaren geleden was er vraag
naar een evenement waarmee het
opvangcentrum voor asielzoekers
in de Kasteelstraat mee naar buiten
kon treden. ‘De eerste editie van die
Oriëntaalse Nacht was een succes’,
zegt Wim Pauels van De Spiegel.
‘We proberen er ook nu een mix van
mooie muziek, Oosterse hapjes en
drankjes, en optredens van te ma-
ken. Na het concert van Selim Sesler
met zijn Roma Band om 20 uur in
de Stadsschouwburg, komt er een
buikdanseres die haar kunnen
showt. Vorige keer bleken onver-
wacht veel mensen die dans te wil-
len leren. Buikdansen wordt steeds
populairder.’
Het programma heeft alles in zich
van een rijkelijk feestmenu. Bewo-
ners van het opvangcentrum maken
Afghaanse en Iraanse hapjes klaar.

Het wordt een totaalfeest voor ieder-
een met de komst van dj MPS Pilot
vanaf 22 uur in de Foyer. Er is initia-
tie roken met waterpijp, raki, Ma-
rokkaanse wijn, muntthee, en gratis
hennahschilderingen, het wordt
een zwoele nacht. 
Kristel Debandt van het opvangcen-

trum ziet het helemaal zitten. ‘We
willen deelnemen aan het buurtle-
ven en dat kan vlotter verlopen
dankzij dergelijk Oriëntaals feest’,
legt Debandt uit. ‘Door het evene-
ment buiten de muren van het op-
vangcentrum te organiseren, berei-
ken wij ook eens een ander publiek.

Het is een alternatief voor een klas-
sieke opendeurdag in de Kasteel-
straat.’
De Oriëntaalse Nacht vindt plaats op
vrijdag 6 februari om 20 uur in de
Stadsschouwburg in Sint-Niklaas en
daarna in de Foyer. Tickets kosten 16
en 13 euro. Info: 03-766.39.39. (sl)

s SINT-NIKLAAS De tweede Oriën-
taalse Nacht van het centrum
voor asielzoekers in Sint-Niklaas
belooft veel show en sfeer. ‘We
hebben zelfs al een reservatie
vanuit Zwitserland’, vertelt Dirk
Van Driessche van het Cultuur-
centrum. 

Met de
Oriëntaalse
Nacht willen de
asielzoekers
meer
toenadering
zoeken tot de
buurt. ©sls Meer nieuws uit

uw gemeente?

Jan Van de Velde 

Haar werk wordt zaterdag 14
februari officieel voorge-
steld. Anne Baaths (bijna

30) uit Hamme is van opleiding
economist en heeft onlangs haar
beroepscarrière als ambtenaar
voor de Vlaamse Gemeenschap
vaarwel gezegd.
‘Daardoor kon ik me fulltime stor-
ten op het schrijven, een passie die
me al in mijn studententijd begees-
terde’, getuigt Anne. ‘Ik schreef
eerder al kortere stukken, zoals ge-
dichten en kortverhalen, artikels in
studentenkranten, toneelstukken
en een monoloog. Terwijl ik me
eerder onzeker voelde over de re-
sultaten, reageerde mijn omgeving
steeds enorm positief en aanmoe-
digend. Mijn echtgenoot Koen
heeft mij enorm gesteund. Via
mijn schoonvader leerde ik collega
Dirk Bracke kennen. Ook hij en an-
dere mensen uit het auteursmilieu

staken me een hart onder de riem.
Die erkenning hielp me over mijn
onzekerheid heen’. 

Anne verklapt dat ze al tien jaar be-
zig was aan de ruwe versie voor
Dochters van Europa. ‘Het is een

heel speciaal boek, eigenlijk nu al
een beetje mijn levenswerk. Ik ba-
seer me op de geschiedenis van de
vorige eeuw, waarin ik vier vrou-
wen opvoer die elk op een andere
manier omgaan met wat hen over-
komt. De ene is een overlever, de
andere speelt wat graag het slacht-
offer. Net daarom begint het boek
met ‘Het zijn niet de littekens die
de mens draagt, maar de manier
waarop hij ze draagt die van hem
een held maken’. 
‘Ik speel in het verhaal met de
grens van fictie en non-fictie, om-
dat ik geloof dat de band tussen
schrijver en lezer veel sterker is
dan men vaak denkt. De lezer is
geen oppervlakkig wezen, dat alles
slikt wat er geschreven staat’. Anne
heeft daarom heel bewust in een
van de vier personages veel van
zichzelf gestoken. ‘Zij noemt net
als ik Anne, heeft ook economie
gestudeerd, is getrouwd met Koen
en heeft net als wij een zoontje
Niels. Ik wil met dit verhaal de
mensheid en zijn geweten raken,
mensen aanzetten om kritisch na
te denken over zichzelf en de wer-
king van de maatschappij. In het
viergeslacht van Maria, Johanna,
Jacqueline en Anne is deze laatste
de jongste. Ondanks hun vele te-
genslagen en pijn in telkens weer
een andere tijdsgeest is het leven
van de vier vrouwen te herleiden
tot een zoektocht naar geluk. Als ik
daar enkele mensen kan mee ra-
ken en doen nadenken, beschouw
ik de missie van mijn debuutro-
man als geslaagd’.

s Hamme Auteursdebuut voor Anne Baaths

‘Nu al een beetje mijn levenswerk’
Met de roman ‘Dochters van
Europa’, een werk dat balan-
ceert tussen fictie en non-
fictie, maakt de Hamse schrijf-
ster Anne Baaths haar debuut
in de literatuur. In haar eerste
boek legt ze een deel van haar
ziel bloot.

Anne Baaths combineert in haar boek historische feiten met fictieve
gebeurtenissen en gevoelens. ©jvdv

Lezersservice
Officiële voorstelling van ‘Dochters
van Europa’ door Anne Baaths,
zaterdag 14 februari om 14 uur in
de Hamse bibliotheek Achterthof
door Davidsfonds.
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Asielzoekers organiseren Oriëntaalse Nacht
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Marobel
Schoen- en sportcenter

Sneeuwpret Sneeuwpret 
in het vooruitzicht!!in het vooruitzicht!!

Grote keuze in de betere merken:
Gore-tex bergbottinen: 
Lowa, Timberland, Mephisto, Berghen
Slipvrije wandelschoenen: Lowa, Asics, Saucony
Thermo bodywear: Smartwool en Rucanor
Vorstvrije ski- en wandelkousen: Smartwool
Regenkledij: Aigle

Gebruik uw sport-, VIP- of gezinsbondkaart voor 
directe kassakorting.

Tweebruggenstraat 4 - 9160 Lokeren - 09/348.11.30

www.marobel.be

Sint-Gillis-Waas wil zich meer en
meer nationaal profileren als dé
Rode Riddergemeente. Vorig jaar
was er in augustus al een tentoon-
stelling rond de stripfiguur in de
Sint-Pauluskerk en de dorpsfees-
ten van Sint-Pauwels stonden toen
in het teken van de middeleeuwen.
Eind december verscheen dan het
Rode Ridder-album ‘De Vedelaar
van Sint-Pauwels’, waarin figuren
en locaties uit Sint-Gillis-Waas pro-
minent aanwezig waren.
Dit jaar wil het gemeentebestuur
De Rode Ridder verder uitspelen

als toeristische troef. ‘We willen
een levensgroot beeld met een mi-
nimumhoogte van 1,80 m in
brons’, zegt schepen van Cultuur
Steven De Beule (CD&V). ‘Het
beeld moet vervaardigd worden
strikt naar de gelijkenis van de Ro-
de Ridder en daarom bezorgen we
de kandidaat kunstenaars een
driedimensionele afbeelding.’
De Beule: ‘We zouden het beeld bij
voorkeur willen plaatsen op een
sokkel in Sint-Pauwels, maar de
zoektocht naar een geschikte loca-
tie daar is nog volop aan de gang.’
‘Deze zomer organiseren we ook
een fiets- en wandelzoektocht
rond de Rode Ridder. Je verkent tij-
dens de tocht dezelfde streek als
Johan in De Vedelaar van Sint-Pau-
wels en krijgt onderweg vragen en
raadsels voogeschoteld.’ (gvdv)

De Rode Ridder krijgt standbeeld
s SINT-GILLIS-WAAS Als de ge-
meenteraad er donderdagavond
mee instemt, zal het gemeente-
bestuur een opdracht uitschrij-
ven voor het maken van een
standbeeld van stripfiguur De
Rode Ridder. Het heeft daarvoor
50.000 euro ingeschreven in de
begroting.

Lezersservice
www.roderidder.be

Werknemer dist vreemd
verhaal van diefstal op
s SINT-NIKLAAS/LOKEREN Alain
W. (42) uit Lokeren is door de
correctionele rechtbank van
Dendermonde veroordeeld tot
een jaar cel met uitstel en een
geldboete van 1.100 euro. In sep-
tember vorig jaar ging hij bij de
politie aangifte doen van een
diefstal bij zijn werkgever Kabel-
werken Eupen in Sint-Niklaas. Er
zou toen ruim 41.000 euro zijn
verdwenen. De verzekerings-
maatschappij kwam er al snel
achter dat het om een valse aan-
gifte ging. Alain W. bekende dat
ook en diste het verhaal op dat hij
de diefstal had verzonnen na te
zijn overvallen door Albanezen
die dat geld toen zouden geroofd
hebben, maar hij uit schrik voor
de gangsters had over gezwegen.
Al die verhalen geloofde de rech-
ter niet.(dbs)

Alleenstaande werkloze
steelt kledij en parfum
s SINT-NIKLAAS/AALST De correc-
tionele rechtbank van Dender-
monde veroordeelde Nathalie G.
(34) uit Aalst tot een gevangenis-
straf van vijf maanden met uitstel
en een geldboete van 275 euro. In
december vorig jaar trok ze tij-
dens de eindejaarsperiode naar
Sint-Niklaas. In het warenhuis
Immo in het Waasland Shopping
Center stal de vrouw voor bijna
400 euro aan parfum en kledij.
Ze werd echter op heterdaad be-
trapt. De dievegge verklaarde dat
ze de diefstal pleegde omdat ze
alleenstaand was en geen geld
had om de waren te kopen. (dbs)

Gast steelt tijdens logies
bromfiets van vriend
s LOKEREN De correctionele
rechtbank van Dendermonde
veroordeelde Kevin V.N. (21) uit
Lochristie tot vijf maanden cel en
een geldboete van 275 euro. De
man was in mei vorig jaar te gast
bij een vriend in Lokeren. Daar
bleef hij ook logeren. Van die ge-
legenheid maakte hij gebruik om
de sleutels van de bromfiets van
zijn vriend te stelen. Hij stal de
bromfiets uit de berging van het
gebouw waartoe enkel de bewo-
ners toegang hebben en maakte
zich meteen verdacht. (dbs)

Verdeling
jodiumtabletten loopt
opnieuw vertraging op

s DOEL De verdeling van een
nieuwe voorraad jodiumtablet-
ten in en rond Doel loopt op-
nieuw vertraging op. De verval-
dag van de tabletten is bijna een
jaar overschreden. Onderzoek
wees uit dat de tabletten, onge-
acht de vervaldatum op de ver-
pakking, toch nog bruikbaar
zouden zijn tot juli dit jaar. De
Kieldrechtse volksvertegenwoor-
diger Bruno Stevenheydens (VB)
vroeg minister van Binnenlandse
Zaken Guido De Padt (Open
VLD) naar de stand van zaken.
‘Nu gaat men na of men een nieu-
we overheidsopdracht opstart of
de tabletten zelf kan maken’, ver-
telt Stevenheydens. (stb)

Steven Tindemans 

Het parkeerprobleem in de
Kalishoekstraat sleepte al
een tijdje aan. Auto’s par-

keerden zich langs beide zijden
van de straat, waardoor de door-
gang enorm smal werd. Een auto
kon er nog net door maar een au-
to en een fiets samen, dat was
vrijwel onmogelijk. Bovendien
was het voor de bewoners van de
Kalishoekstraat niet altijd even
evident om van hun oprit te rij-
den.
Op vraag van de schooldirectie en
enkele bewoners nam de ge-
meente de situatie onder de loep.
Uiteindelijk werd besloten om
een ander parkeerregime toe te
passen. Dat nieuwe regime ging
maandag van kracht.

‘Voortaan mogen wagens nog en-
kel parkeren aan de kant van de
oneven huisnummers vanaf de
Schoolstraat tot aan de Kerken-
dam. Vanaf de Kerkendam tot aan
de Dambrugstraat, moet je parke-
ren aan de andere kant van de
weg’, legt directeur Marc Van de
Vyver uit. ‘Het nieuwe regime
geldt inderdaad sinds maandag,
maar die dag hebben we er nog
niet veel van gemerkt. Ze waren
namelijk vergeten de zakken die
de borden bedekten, te verwijde-
ren.’
De ouders van de leerlingen wer-
den door de school schriftelijk op

de hoogte gebracht van de nieu-
we situatie. ‘Al heb ik vandaag
één persoon er op moeten wijzen.
Ik hoop dan ook dat de politie af
en toe toezicht zal doen om de
nieuwe regeling af te dwingen’,
aldus Van de Vyver.
De leerlingen van basisschool De
Toren kunnen zich dus voortaan
veiliger per fiets naar school be-
geven. Vorig jaar haalde de
school ook al een slag thuis. Ze
kreeg toen toestemming om de
Hazaarddam bij het begin en het
einde van de schooltijd af te slui-
ten. 

s Melsele Basisschool voert nieuwe parkeerregels in

Leerlingen De Toren
kunnen veiliger naar school
De leerlingen van basisschool
De Toren in de Kalishoekstraat
kunnen voortaan veiliger met
de fiets naar school. Op vraag
van de schooldirectie en enke-
le buurtbewoners werd name-
lijk een nieuw parkeerregime
ingevoerd. Voordien was de
toestand chaotisch.

Ouders die hun kinderen komen afhalen aan de gemeentelijke basisschool De Toren mogen in de Kalishoekstraat voortaan nog slechts langs één
straatzijde parkeren. ©Paul De Malsche
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