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Dewaterdruppelsexploderentegenhet
glasenmakeneenhelskabaal.Het
schouwspel lijktmijngrootvaderniet te
interesseren.Alseenkannibaalzithij zijn
dagelijksekrantenteverslinden.Vijfen-
negentig jaar jongen leergierigerdan
eenkindvanzes,verbaalatletischerdan
mijnpuberzoonengewapendmeteen
levenswijsheidwaareenveertigerals ik
alleenmaar jaloersopkanzijn.
«Wateenrotweer,hèBompa?»roep ik.
Hij laatzijnkrantzakkenenbromt :
«Rustig, jongen.Sinds ikmijngehoorap-
paraatheb latenrepareren, ishetniet
echtmeernodigomzotegenmete
schreeuwen,hoor.»
Dekrantschuift traagterugvoorzijn

gezicht.«Enbytheway...», klinkthetvan
achterhetpapier.«Enig ideehoekotsbeu
ikdatgezeveroverhetweerondertussen
ben? Ikmoetdatverdommealbijnaeen
eeuwaanhoren.Neemhetvanmijaan,zo
afschuwelijk isdezezomernogniet,hoor.
Ikhebvéélergergeweten.»
«TjaBompa,maar jekantochmoeilijk
ontkennendathetmomenteelbuiten
verschrikkelijkschijtweer is,hè?»,
probeer iknog.
Dekrantwordtmeteenkordateruknaar
benedengetrokken.«Weet jewat ik
moeilijkkanontkennen?Dat ikge-
choqueerdbendoorhet feitdat flikken
weerwapensmogendragen inhunvrije
tijd!Nognieteenszo langgeleden isdie
maatregelafgeschaftomeenverdomd
goedereden!Erwarennamelijk teveel
zelfmoordenengezinsdrama’sbijonsta-

bielepolitiemensen.Datwaseentijd
waarinhetwoord ‘burn-out’zelfsnogniet
bestond!Ondertussenzijnwe2016en
gaat 1op4vanonservroegof laatonder-
door.»
Hij zuchtenneemtzijnbril vanzijnneus.
«Dewapenlobby,pfff, jekanerals
gewoneburger tochniets tegenbegin-
nen.»
«Evenweinigals tegenhetweer»,grap ik.
Hij kijktmestrengaan.«Nogéénop-
merkingoverhetweeren ikhaalmijn re-
volverboven.»
Ikverstijf.Hij buigtvoorover, tiktmetzijn
wijsvinger tegenmijnvoorhoofdenfluis-
tert :«Humor!Hetgoedkoopste,
krachtigsteendoeltreffendstewapen
ooit.»

OVER WEER EN WAPENSAxlMeerderheid stuurt kat
naar OCMW-raad over vluchtelingen
DeOCMW-raadwaartoe sp.aen
Groenhaddenopgeroepen, is
gisterennietdoorgegaan.Al-
leende6 ledenvandeoppositie
warenaanwezig. Sp.aenGroen
menendat Antwerpenmeteen
grotenieuwevluchtelingen-
stroomzoukampen.

«Aan de hand van allerlei
OCMW-aanvragen, zienwe dat
hetomtientallenaanvragenper
week gaat», zegt sp.a-fractie-
voorzitter JohanPeeters.«Door-
dat de meerderheid dat onder-
schat, is er een drastisch tekort
aanvoorzieningen.Wekunnen
niet wachten om dat op te los-

sen. We gaan oproepen tot een
tweedezittingop22augustus.»
Volgens demeerderheid deden
sp.a en Groen de oproep eerder
uit politieke overwegingen.
«Het is misbruik maken van de
komkommertijdomviadepers
politieke punten te scoren», zei
OCMW-raadondervoorzitter
MarcoLaenens (N-VA). «Zewis-
tendatbijnaiedereenopvakan-
tie is. Bovendien zijn we op de
hoogte van de cijfers en liggen
die op hetzelfde niveau als de
vorige jaren. Er is dus geen ge-
brek aan voorzieningen. Bewe-
ren dat de mensen op straat
sterven, is er losover.» (YJH)
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Verkeerslichten
werken pas
eind augustus
Eenaannemerstart volgende
weekdinsdagmetwegenwer-
ken indeStationsstraat inEs-
sen.Daardoorzullendenieu-
weverkeerslichtendiede
voorbijewekengeplaatst zijn,
pas inwerking tredenop
maandag27augustus.

Devolledigebovenlaagasfalt in
de Stationsstraat wordt ver-
vangenvanafdeHemelrijklaan
tot aan de inrit van de parking
vandekerkindeNieuwsstraat.
Die eerste fase loopt tot 19 au-
gustus. Tijdens de tweede fase
die tot 24 augustus loopt,
wordteenfietssuggestiestrook
aangebracht in thermoplast
vanaf het zebrapad in de
Spoorwegstraat totnet voorbij
deSint-Antoniusstraat.Tijdens
fase 1 is er geen verkeermoge-
lijk indeStationsstraat.
Doordewerkenzullendenieu-
weverkeerslichtenpas inwer-
king treden op 27 augustus. ‘s
Nachts(van22tot6uur)zalhet
licht voor de Stationsstraat op
groenblijven tenzij ereenauto
of fietser gedetecteerd wordt
door de radar of als een voet-
ganger op de knop drukt. Tij-
dens de spitsuren en het be-
gin/eindevandeschool(tussen
7.30en8.30uurentussen15.30
en 16.30 uur) werken de lich-
ten volgens een vaste cyclus
vanafwisselendroodengroen.
De Stationsstraat krijgt als
langste groen. In het weekend
en op weekdagen tussen 6 en
7.30 uur, tussen 8.30 en 15.30
uur en tussen 16.30 en 22.00
uurzaldetijdsduurvanelkecy-
clus iets langer zijn. (VTT)

DEURNE
77-jarigevrouwberoofd
Een 77-jarige dame is donder-
dagavond beroofd van haar
handtas indeDordrechtlaanin
Deurne.Dediefgreepdehand-
tasvanhetslachtoffervast, trok
die van haar schouder en ging
er snel vandoor. (VTT)

Kapster Jessymet een klant in het salon. Foto Klaas De Scheirder

Kapsalon Belleza steunt kankerpatiënten
Kapster Jessy Looijen van kapsa-
lon Belleza wordt ambassadeur
van Think Pink. Ze wil daarmee
haar steentje bijdragenommen-

WUUSTWEZEL

sen te steunendieaankanker lij-
den en als gevolg van de chemo-
therapie een pruik moeten dra-
gen.De therapieheeft haaruitval

tot gevolg. «Ik ben zelf al in con-
tactgekomenmetklantendieaan
kanker lijden en hun haren ver-
liezen. Ik weet zo hoe ingrijpend
enconfronterenddatvoorhen is.
Een pruik is voor hen echt een
troost. Maar een pruik is nogal
duur.Metdeactiewillenwevoor-
almensenhelpendiehet financi-
eelmoeilijkhebben.»
Niet iedereen kan zomaar haar
afstaan. «Neen, het moet min-
stens om 20 centimeter gaan»,
zegt Jessy.
Omhaaractievoorhetgoededoel
nog wat meer bekendheid te ge-
ven, zal de kapster deelnemen
aan de tweede editie van de
dorpsdag in Wuustwezel op 25
september. «Ik zal erdanookmet
een stand staan enmensen kun-
nen dan gratis hun haar laten
krullen en stylen. Het enige wat
ikdanvraag isdatzeeenvrijebij-
drage willen geven voor de actie
ThinkPink.» (VTT)

Fans rijden zelf Schaal Sels
STABROEK/BERENDRECHT/ZANDVLIET

In2015beslistedeKoninklijkeWielrijders-
clubvanMerksemomnieuwewegen in te
slaanmetdeSchaalSels.Voorheteerstwa-
renonverhardestrokenopgenomeninhet
parcours.Diekerenterugopzondag28au-
gustus, tijdensde91steeditie.
De Schaal Sels zette vorig jaar zichzelf in
de schijnwerpers. In 2015 gingen beelden
van auto’s die zich vastreden in een nat
maïsveld de wereld rond en haalde de
Schaal Sels de voorpagina’s van nationale
en internationale kranten. Onder de titel
‘De hel vande Polder’ stondde Schaal Sels
in één klap synoniem voor een gedurfde
engeslaagdehervorming.
Een gerenommeerd Amerikaans wieler-
tijdschriftbrachtdeSchaalSelszelfsonder
bijdebesteparcoursvanvorigjaar.Methet
gedurfde parcours ging de Schaal Sels te-
rug naar de essentie van de koers: een
wedstrijdwaarin jemoetknokken.

Watertanden
Ondermeerdeoud-profrennersNicoMat-
tan en Johan Museeuw, respectievelijk
koersdirecteur en assistent-koersdirec-
teur bij de Schaal Sels, tekendenmee aan
het nieuwe parcours en staken hun voor-
keur niet onder stoelen of banken. «De
beeldenvanvorigjaardedenheelwatwie-
lertoeristen watertanden. Meteen kwam
devraagof zezelfhetparcourskondenrij-
den.Vandaarbeslistedeorganisatieomop
21augustus, exact éénweekvoordewed-
strijdvandeprofs,eentoertocht interich-

ten», verteltsecretarisMarcSchoutensvan
de KoninklijkeWielrijdersclub vanMerk-
sem. De club stippelde drie routes uit, elk
verwijzend naar één cruciaal element uit
de Schaal Sels: de Polder, de Wind en de
Haven.

De Polder
De Poldertocht leidt de deelnemers over
een 40 kilometer lange route met onver-
harde stroken en kasseien. De wielerfans
rijden langs de laatste restanten van de
AntwerpsePolder.

De Wind
De route Wind, die 55 kilometer lang is,
neemtdedeelnemersmeedoorhetprach-
tige decor vandeNederlandse Poldermet
de Kreekraksluis en de BrabantseWal. De
windzalhier ongetwijfeld eenextra voor-
of tegenstandervormen.

De Haven
De derde en langste tocht stuurt de deel-
nemers voor een tocht van 65 kilometer
door de Haven van Antwerpen. Lange
rechtewegenlangsdeScheldezullenwor-
den afgewisseldmet straten langs contai-
ners,windturbinesenmetershogekranen.

Combineren kan
Voor wie er niet genoeg van krijgt, is een
combinatievantweeofdrietochtenuiter-
aard mogelijk. Start en aankomstplaats
van de drie routes liggen aan zaal Moor-

Drie routes uitgestippeld om vernieuwd parcours te verkennen

Wielertoeristen en andere sportievelingen krijgen
zondag 21 augustus een uitgelezen kans om het
parcours van de wielerwedstrijd Schaal Sels te ver-
kennen. «Na de spectaculaire wedstrijd van vorig
jaar vroegen talrijke wielerliefhebbers of ze de rou-
te zelf konden rijden en daar willen we graag op in-
gaan», zegt secretaris Marc Schoutens. Start en
aankomst liggen in Stabroek, aan de Sportweg.
FONS SCHRYVERS

Ondermeer de onverharde dijk aan deLeeuwVanVlaanderen
maakt deel uit van het parcours van deSchaal Sels. Foto Alfons Schryvers

Beelden die dewereld rondgingen. Volgwagens die zich vastrijden
op een natte, overhardeweg tussen demaïsvelden. Foto RV

land, aan de Sportweg 2 in Stabroek. Hier
zullen kleedkamers en drank aanwezig
zijn.
De auto parkeren kan op de aangelegde

parkingdie jebereiktviadeMeidoornlaan
endeParklaan. Inschrijvenkantussen7.30
en11uur enkost 10 europerpersoon.On-
derwegzijnerbevoorradingen.


