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PEVENAGE ZOON

Magasin antiquités-brocante
à Bruxelles

FR - ANGL - NEERL
Envoyer CV Peeters

Avenue de la Lesse 28
1200 Bruxelles
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Dîner-Privé, behorende tot de top 10 traiteurs van Bel-
gië, zoekt voor zijn centrale keuken in Groot-Bijgaarden
dringend keukenpersoneel voor de koude keuken: halfti-
jds en/of voltijds.

Wij zoeken een

KOK KOUDE KEUKEN (m/v)
• liefst met de nodige ervaring en opleiding
hotelschool, eigen vervoer,

• Dynamisch, creatief, leergierig
• Teamplayer.

Wij bieden een job in een aangename werkomgeving
met een jong team, flexibele arbeidsuren.
Wij werken veel samen met gerenomeerde topchefs
zoals Wout Bru, Benoit Dewitte, Yves Mattagne, … wat
bijzonder verrijkend is.

Wij maken deel uit van de groep Flanders Hotel Holding
met o.a. Auberge Du Pêcheur, Hotel Serwir, Hotel Gosset
en Brasserie Charl's.

Interesse in een nieuwe uitdaging, bel voor een afspraak
met Jan Verhelle 0496/86.18.50 of mail naar jan@diner-
prive.be. Meer info via www.diner-prive.be

Gevraagd voor Restaurant :

·Kelner (m/v)

Voorbereiding en
mise-en-place zaal/bar.

Bediening van onze
gasten.

Stabiele betrekking
met voltijds contract.

Ervaring vereist

Sollicitaties :
CV naar

iinnffoo@@wwiillllyyss--mmoouussttaacchhee..bbee
Of telefonische afspraak op

0475/23.28.22
Mechelsesteenweg 302

2830 Willebroek

Gevraagd voor Restaurant :

· CHEF-KOK (m/v)

Voorbereiding en
mise-en-place zaal/bar.

Bediening van onze
gasten.

Stabiele betrekking
met voltijds contract.

Ervaring noodzakelijk

Sollicitaties :
CV naar

iinnffoo@@wwiillllyyss--mmoouussttaacchhee..bbee
Of telefonische afspraak op

0475/23.28.22
Mechelsesteenweg 302

2830 Willebroek

VALERIE HARDIE

Meer dan ooit staan de ‘bobbende’ dames —
eenprojectdat in2007als ‘OperatieVancou-
ver’ begon — voor het jaar van de waarheid.
Als zegeenbetere resultatenhalendanvorig
jaar,dandraaienBlosoenhetBOIConherroe-
pelijk de geldkraan toe en is het gedaanmet
bobben. DaaromzetmanagerGeertVanvae-
renberghnuallesopalles.Eénbob,geentwee
meer, en zes dames: dat wordt het Dream
Team van België. Maar zeg niet gewoon bob
tegendesleewaarmeededamesvoortaan in

een rotvaart naar beneden denderen. Neen,
met de hulp van zijn sponsors kon Vanvae-
renbergh een nieuwe bob mét nieuwe
schaatsen aankopen voor zo’n 40.000 euro.
«De eerste bob was een krot. Daarna waren
het tweedehandse sleeën, en nu is het een
topbob», legtVanvaerenberghuit.«Nudeda-
mes onder bondscoach JanisMinins een be-
terestuurtechniekbeheersenenbetermate-
riaal hebben, moeten we twee tienden van
eensecondesneller zijn.»
Endanheefthijhetnognietoverzijngeheim
wapen: Hanna Mariën. Vanvaerenbergh
hoopte de spurtster al lang voor zijn project

tewinnenmaarMariënzelfwildealsatlete
eerst in Londen2012 raken. Dat lukteniet,
en dus engageerde ze zich om als remster
mee te gaan doen tot en met Sotchi 2014.
Het contract is getekend. «Als pilote kan
niet», zegt Vanvaerenbergh. «Dat vraagt te
veel tijd. Maar met een krachtpatser als
Hannamoetdebobgaanvliégen.»

Halve seconde winnen
Mariën zat echter nog nooit in een bobslee.
«Ikweet niet goedwaaraan ikmemoet ver-
wachten.PiloteEvaWillemarckverteldeme
dat ze na haar eerste afdaling het liefst kei-
hardwouwenenmaarzebeweerdetochdat
ze het keitof vond. (lacht) Dat ga ik ook zeg-
gen,ookaldenkik: ‘Mijngod,dit isverschrik-
kelijk’. Ik ben geen ‘pussy’. Als de andere
meisjeshet durfden, dan ikook.Deenigedie
hetniét ziet zitten, ismijnpapa.»Mariën, die
het helemaal heeft gehad met de atletiek,
heeft wel zin in wat ze ‘een coole uitdaging’
noemt. «Het zou toch fantastisch zijn als we
opdeWinterspelenkunnenevenarenwatwe
opde Zomerspelendeden? In Peking gingen
we voor de top acht, maar we haalden een
medaille.Niets isonmogelijk. IkgaookinSot-
chi voorhethoogsthaalbare.»
MétMariënalsremster—zemoetsamenmet
depilote(ElfjeWillemsenofEvaWillemarck:
dat isnognietuitgemaakt)eensleevanmeer
dan 100 kilo in gang duwenop een ijzige on-
dergrond—kanhetBelgischeteamdrietien-
denvaneensecondesnellerworden.Teldaar
het feitbij datdeze slee lichter zal zijndande
vorige, dan zit je al aan zo’n halve seconde

winst», becijferde trainer Rudi Diels.
«Haar snelheid en kracht gaan een
meerwaardegeven,enzebrengtooker-
varingmee. InPekingproefdezevaneen
medaille enmet die drive stapt ze ook in
dit project. Hanna doet nietmee voor de
showofomdatzeeennaamheeft.Neen,
zewil inSotchipresteren.»Maareerstop
de wereldbekers, want om hun Bloso-
contract tot Sotchi verlengd te zien,
moeten ze dit jaar wel de top twaalf
halen. Lukt hen dat, dan kunnen ze
verderdromenvanSotchi.

HannaMariën heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De 30-jarige atlete, die op
de Spelen van Peking nog naar zilver spurttemet de dames van de 4x100maf-
lossing, wil over twee jaar op deWinterspelen in Sotchi staan. «Niets is onmo-
gelijk, ik ga voor het hoogst haalbare.»

BloemenvanElineBerings bij haar
afscheid van de atletiek . Foto’s smb

EK Roeien

MAEYENS KAN
PODIUM HALEN

TimMaeyens heeft zich vrijdag op
het EK in het Italiaanse Varese vrij
vlot geplaatst voor de halve finale
van de skiff. Hij won zijn voorwed-
strijd en roeidedevijfde snelste tijd.
Het forfait van topperAleksandrov
doet de kansen vanMaeyens voor
eenpodiumplaatssterkdehoogtein
gaan. In de dubbeltwee mikken
BramDubois enHannesObrenoop
een plaats bij de top twaalf. In hun
voorwedstrijd merkten ze snel dat
ze geen kansmaakten tegen de Li-
touwers Mascinskas-Ritter, zesde
op de Spelen, en de Noren Hoff-
Borch, de winnaars van de olympi-
sche B-finale. DeWest-Vlamingen
werden vierde. Met een elfde best-
tijd blijven zemeedoenvoor die top
twaalf,almoetenzezichdanwelbij
deeerstedrieroeien.Alsdatnietzou
lukkenmoetenzenaardeC-finale.

VAN DE PISTE
NAAR DE SLEE

Van Alphen jaagt
op 30.000 dollar
Terwijl de meest atleten nu al aan
hetuitpuffenzijn, gaat tienkamper
Hans Van Alphen er dit weekend
nog één keer tegenaan voor hij zijn
seizoenafsluit. Er staatopdemee-
tinginhetFranseTalencenatuurlijk
welwatophet spel voorde30-jari-
ge Superman uit de Kempen. Eén:
zijn eer. VanAlphenwon vorig jaar
de‘Décastar’(met8.200punten)en
dietitelwilhijgraagverlengeninhet
stadedeThouars.Entwee:eenvet-
te cheque van 30.000 dollar
(23.000 euro). Van Alphen maakt
namelijkeenheelgoedekansomde
IAAFCombinedEventsChallengete
winnen. DeDuitser Pascal Behren-
bruchvoertdatklassementnuaan,
maar als VanAlphen 8.152 punten
pakt, strijkt hij die winstpremie op.
Nietonmogelijk:hetPR vanVanAl-
phenstaatop8.519 puntenenopde
Spelen van Londen scoorde hij
8.447 punten, waarmee hij nét
naast het podium viel. De olympi-
sche medaillewinnaars - Eaton,
Hardee en Suarez - trokken eerder
aleenstreeponderhunseizoen.Van
Alphens voornaamste concurren-
ten in Talence zijn de Nederlander
Eelco Sintnicolaas en deOekraïner
OleksiyKasyanov. (VH)

BOBSLEEËRS WILLEN MET EX-SPRINTSTER
HANNA MARIËN NAAR DE SPELEN

MET EEN
KRACHTPATSER ALS
HANNA MOET DE
BOBSLEE GAAN VLIÉGEN
Geert Vanvaerenbergh
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WAASLAND
WASE SCHOOLROUTEKAARTENTONENVEILIGSTE FIETSTRAJECTEN

«Leerlingen brachten zelf knelpunten aan»
BEVEREN-WAAS

KRISTOF PIETERS

Het nieuwe schooljaar is deze
maand van start gegaan en heel
wat scholieren, vooral uit het se-
cundair onderwijs, maken dage-
lijks gebruik van de fiets om zich
vanennaarschoolteverplaatsen.
«Er was dan ook nood aan een
duidelijk overzicht van demeest
veilige fietsroutes naar school»,
zegt Rik Daelman, voorzitter van
Interwaas.Samenmetdeprovin-
cieenalleWasegemeentenwerd
het initiatief genomen om een
WaseSchoolroutekaartoptestel-
len. Gezien de uitgestrektheid
van de regio mondde dat uitein-
delijk uit in drie verschillende
kaarten voor de regio’s Beveren,
Sint-Niklaas enLokeren.

Heel wat info
«De kaarten geven een overzicht
van de veilige fietsroutes, maar
ookvanwegendiejebetermijdt»,
zegt Daelman. Te mijden wegen
kregen een felrode kleur op de
kaart. Een voorbeeld is de Heir-
straat in Bazel, een drukke en
smalle verbindingsweg naar de

E17 waar geen fietspad is. Ook
aandachtspunten worden ver-
meld.Datzijnmeestaloversteek-
plaatsen waar de zichtbaarheid
wat minder is en waar de jonge-
ren dus extra alert moeten zijn.
Verder staan op de kaart nog tips
vermeld over veilig fietsen, de
juiste fietsuitrusting en enkele
krijtlijnenvanhetverkeersregle-
ment.

Drie inrijmomenten
Scholierenwerdenzelfoppadge-
stuurd om de beste routes uit te
testen.Datgebeurdeonderbege-
leidingvandepolitie.«Eenviertal
scholen hebben in Sint-Niklaas
de routes verkend», zegt Nancy
Geerinckvandescholengemeen-
schap Sint-Nicolaas. «Met een
smartphone werden onveilige
punten gefotografeerd. De leer-
lingenhebbener zelf ook telkens
een woordje uitleg bij gegeven.»
Alle leerlingenvanhet secundair
onderwijs krijgen gratis een
schoolroutekaart mee naar huis.
Naast een papieren versie zijn er
ook digitale kaarten gemaakt.
Gisteren waren er drie inrijmo-

menten, op de markt van Loke-
ren, Sint-Niklaas en Beveren,
waarop scholieren van de eerste
graadvandedeelnemende scho-
len aanwezig waren. Het werd
eenludiekeaftrapwaarbijmenin
de drie steden op zoek ging naar
de ‘strafste trapper’ onder de
middelbare scholieren. De
schoolroutekaarten zijn voor de
gemeenten zelf ook een handig
instrument.Nuzewetenwaarde
knelpunten zitten,moeten er ui-
teraard oplossingen komen. Zo
maakt Beverenmomenteelwerk
van een kilometerslang fietspad

InBeveren (foto), Lokeren enSint-Niklaas gingmengisteren op zoek
naar de ‘strafste trapper’ onder demiddelbare scholieren. Foto Kristof Pieters

Duizenden leerlingen uit het secundair onder-
wijs hebben eenWase schoolroutekaart gekre-
gen waarop ze demeest veilige fietsroute naar
school terugvinden. Leerlingen werkten zelf mee
aan de opstelling van de kaarten. De belangrijk-
ste knelpunten werden gefotografeerd en stra-
ten die je betermijdt, kregen een rode kleur.

DE KAARTEN ZIJN VOOR DE GEMEENTEN
ZELF OOK EEN HANDIG INSTRUMENT.
NU ZE WETEN WAAR DE KNELPUNTEN ZITTEN,
MOETEN ZE UITERAARD
VOOR OPLOSSINGEN ZORGEN

langs de spoorlijn Antwerpen-
Gentalsalternatief voordedruk-
keN70.Lokerenneemtdit jaarde
omgevingvanhetKA,KTAenba-
sisschool De Springplank onder
handen.Ookde fietsbrugoverde
Durmeiseenbelangrijkeschakel.
De scholenstad bij uitstek is na-

tuurlijk Sint-Niklaas. Daar alleen
al zijn 21 secundaire scholen ge-
vestigdenzijnerdagelijks20.000
jongeren op de baan. Vanuit alle
buurgemeentenmoet er zes vei-
lige hoofdfietsroutes komen. Er
moeten wel nog enkele missing
linkswordenweggewerkt.

KRUIBEKE

Rudi Van De Bril
spoorloos

Depolitie enhet parket vanDen-
dermonde zijn op zoek naar de
55-jarige Rudi Van De Bril uit
Kruibeke.Opvrijdag31augustus
verliet hij te voet zijn woning in
Kruibeke. Hij werd laatst gezien
op 5 september in het centrum
van Antwerpen. Sindsdien is er
geenspoormeervanhem.VanDe
Brilmeet1meter92enweegt102
kilogram, hij heeft blauwe ogen
en grijzend haar. Hij droeg een
bruinebroek,eenbeigeanoraken
eenlichtblauwhemdmetlijntjes.
Hij droeg schoenen in daim.Wie
demangezienheeftofweetwaar
hij verblijft,wordt gevraagd con-
tact op te nemen met de politie
via het gratis nummer
0800/30.300. (PKM)

RudiVanDeBril. Foto Kos

Werklui van deVlaamseWatermaatschappij hadden tot de
middag nodig omdebreuk in dewaterleiding te herstellen. Pieters

Waterlek zet deel Kalkstraat blank
In de Kalkstraat in Sint-Niklaas
heeft een zwaar waterlek giste-
renheelwatproblemenveroor-
zaakt.

Om 4.54 uur kreeg de politie
melding dat een deel van de
straat blank stond. Op een tien-
tal plaatsen borrelde het water
tussen het klinkerwegdek naar
boven.Depolitievreesdeervoor
dat het wegdek niet stabiel ge-
noeg meer was en kon verzak-
ken. Daaromwerd de straat ter
hoogte van het kruispunt met
de Veldstraat afgesloten. Door
het lek zat de omgeving ook
zonderkraanwater.

Gevolgen in DeArk
Degrootsteproblemenwarener
inhetwoonzorgcentrumDeArk
waar de bewoners ‘s morgens
niet gewassen kondenworden.
Voor de keuken werden maat-
regelen voorzien zodat er wel

SINT-NIKLAAS

koffiewas. Om11.45 uurwas het
lek hersteld door werklui van de
VlaamseWatermaatschappij. De
oorzaak bleek een breuk in een

oude leiding. De Kalkstraat
werd gisterenmiddag opnieuw
opengesteldvooralle verkeer.

(PKM)

Buurtschooltje De Tover-
tuin, de voormalige Zon-
nebloemschool, geeft dit
jaar les in een nieuw con-
cept. De leerlingen van de
kleuterklasjes en het eer-
steentweedeleerjaarvol-
gen les aan een ‘Brede
School’.«Hetvernieuwen-
de aan dit concept is dat
we samenwerken met
verschillendepartnersuit
de regio: natuurvereni-
ging vzw Durme, de aca-
demie van Lokeren en
Sint-Niklaas en de huis-
werkbegeleiders van vzw
Horizon», somt directeur
Peter Dumon op. «Het
einddoel is omalle kinde-

ren maximale ontwikke-
lingskansen te bieden. Zo
zullenzeinhetbezoekers-
centrum van vzw Durme
in het Molsbroek samen-
werken met kunstenaars
om hun eigen tentoon-
stelling in elkaar te knut-
selen.»

Lintje geknipt
In aanwezigheid van de
ouders, familie, buurtbe-
woners en samenwer-
kingspartnersknipteRudi
Henderickx, voorzitter
vanscholengroepwaartoe
DeTovertuinbehoort,een
lint door om de overgang
teofficieel temaken. (YDS)

De Tovertuin pakt uit met nieuw leerconceptLOKEREN

RudiHenderickx, voorzitter van de raad van bestuur van scholengroep 18,
knipt het lint door. Foto Yannick De Spiegeleir

Chantal Claus blijft in de cel
Deraadkamervandecorrectione-
le rechtbank in Dendermonde
heeft vrijdag de aanhouding be-
vestigd vanChantal Claus (46) uit
Steendorp,devrouwdiewordtbe-
schuldigd van doodslag op haar
53-jarige vriend Ivan De Meers-
manmetwiezesamenwoonde in
Steendorp. De feiten deden zich
midden augustus voor in het ap-
partementvanhetkoppel.Naeen
hoogoplopende ruzie stak Claus
haar vriend dood met een mes.
«Ditiseenspijtigezaak,eendrama
voor alle partijen», zegt meester
KatrienVanDerStraeten,deadvo-
cate van Claus. «Mijn cliënte had
zeker niet de intentie haar vriend

te doden. Het is een spijtige sa-
menloop van omstandigheden.»
Claus vermoedde dat haar vriend
een nieuwe relatie aan het aan-
knopen was. Volgens vrienden
van het koppel ging het over rod-
dels.«Mijncliëntewasnadefeiten
ookhelemaal overhaar toeren. Ik
had nochtans gevraagd om de
vrouw vrij te laten. Ze is niet ge-
vaarlijk. Maar de raadkamer wil
daar niet op ingaan. De verdere
onderzoeken moeten eerst nog
worden afgewerkt. Het verhaal
vanmijn cliëntekomt inelk geval
geloofwaardig over. Ze hoort niet
langer in de cel», zei meester Van
DerStraetennog. (GMD)

STEENDORP

SINT-NIKLAAS

Fransmanmet
glaasje teveel op
botst
In de Breedstraat vond donder-
dagavond rond 18.45 uur een
aanrijding plaats tussen twee
voertuigen. Een van de bestuur-
ders, een Fransman, had te veel
gedronken. Toen een 32-jarige
man uit Sint-Niklaas vanuit de
Hogenakkerstraat linksdeBreed-
straat wou inrijden, kon een 36-
jarige Fransman die in de Breed-
straatrichtingN70reedniettijdig
meer stoppen. De politie kwam
ter plaatse en de Fransman legde
eenpositieveademtestaf.Zijnrij-
bewijs werd daarop voor zes uur
ingetrokken. (PKM)

STEKENE

Auto tegen paal
op pas vernieuwd
kruispunt
Op het kruispunt ‘Rode Hoek’ in
Klein-Sinaai kwam donderdag
een voertuig ter hoogte van de
asverschuiving tegen een ver-
lichtingspaal terecht.
DeMUG en de ziekenwagen van
hetUZGentkwamenterplaatse.
De bestuurder werd gewond af-
gevoerd.
Het vernieuwde kruispunt van
de Brugse Heirweg met de Koe-
brugstraat werd pas afgelopen
zondagofficieelheropend. (PKM)


