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KAPELLEN

Gemeente
steunt BIN’s
De provincie Antwerpen fi-
nancierde tot voor kort het
communicatieplatform voor
de dringende berichtgeving
van de Buurt Informatie Net-
werken (BIN’s). De provincie
heeft laten weten dat de fi-
nanciële ondersteuning, en
ook het huidige contract,
wordt stopgezet. Het Kapelse
college van burgemeester en
schepenen keurde dan ook de
overstap naar Be-Alert goed
en voorziet hiervoor een bud-
get van 7.275 euro voor de
aankoop van de BIN-module
en het communicatiepakket
van 50.000 eenheden. Het
college zorgt hiermee dat de
werking van de goed funge-
rende BIN’s in Kapellen gega-
randeerd blijft. (FSE)

KAPELLEN/
HOEVENEN

Whow Circus
Wonderland
slaat zijn tent op
Onder de noemer ‘Whow Cir-
cus Wonderland’ slaat circus
Barones zijn tent op in Kapel-
len en Hoevenen met interna-
tionale artiesten uit Duits-
land, Oostenrijk en Tsjechië.
Naast luchtacrobaten, koord-
dansers, en komische acts
staan ook dierennummers
met paarden, pony’s, lama’s
en kamelen op het program-
ma. De menselijke luchtacro-
batie, met gedresseerde ara’s,
is voor het eerst in België te
zien. Voorstellingen op het
Marktplein in Kapellen zijn
op vrijdag 10 februari (18
uur), zaterdag 11 februari (15
en 18 uur) en zondag 12 fe-
bruari (11 en 15 uur). In Hoe-
venen staat het circus op het
grasveld Jeugdcentrum JOS,
aan de Kerkstraat, met voor-
stellingen op dinsdag 14 fe-
bruari (18 uur) en woensdag
15 februari (15 uur). (FSE)

EKEREN

‘Liedjes van toen’
in Mariaburg
Dans- en turnkring Antverpia
organiseert, samen met Wijk-
werking Mariaburg, een lied-
jesvoorstelling ‘Vergeten ge-
luk’. Hans en Hannelore halen
Nederlandstalige pareltjes
van onder het stof en herstel-
len ze in hun glorie van wel-
eer. Een Bingo-spel bepaalt
het ritme van de voorstelling
en omdat geluksformules
steeds wisselen, is geen enkel
optreden hetzelfde. Elke me-
lodie is minstens 50 jaar oud
en van Vlaamse of Neder-
landse oorsprong . 
Het optreden heeft plaats op
zondag 29 januari om 14 uur
in het Wijkcentrum Maria-
burg, Van de Weyngaertplein
38. Tickets aan 15 euro. 
Info: http://www.vergeten-
geluk.be of kristin.vanin@–
telenet.be (FSE)

STABROEK

Aankoop
stroomgroep
De gemeente Stabroek heeft
een stroomgroep aange-
kocht. De aankoop past in het
afschakelplan dat voorschrijft
wat gemeenten kunnen en
moeten doen wanneer er in
piekmomenten te weinig
elektriciteit is. Wanneer het
bijvoorbeeld nodig is om
mensen om een of andere re-
den te evacueren, is het erg
belangrijk dat op die locatie
zeker elektriciteit is. Die
stroomgroep kan daar voor
zorgen. «Die is zowel inzet-
baar in het administratief
centrum, in de Stabroekse
Dorpsstraat, in het gemeen-
temagazijn in Hoevenen, als
in de gemeentelijke sport-
hal», zegt de Stabroekse bur-
gemeester Rik Frans. (FSE)

Auteur beschrijft geschiedenis en winnaars van alle 91 edities

«18 jaar gewerkt aan 
boek Schaal Sels»

KAPELLEN/MERKSEM

96 jaar na de eer-
ste editie van
Schaal Sels heeft
de wielerwedstrijd
nu ook zijn eigen
boek. Auteur Marc
Bungeneers werk-
te maar liefst 18
jaar aan ‘De ge-
schiedenis van de
Schaal Sels’. Daar-
in lees je onder
meer dat de wed-
strijd zijn naam
dankt aan een jour-
nalist die 6 talen
sprak en voor 17
dagbladen
schreef, maar ook
dat diens klein-
dochter niet eens
wist dat er een
koers naar haar
opa is vernoemd.
FONS SCHRYVERS

Nadat de Wielrijdersclub Merk-
sem, de organisatoren van de
Schaal Sels, in 1997 door het dis-
trictsbestuur gelauwerd werd
met de ereprijs ‘De Grote Stro-
boer’, bleek dat de laureaat niet
over een archief beschikte. Het
was de aanzet voor drie wielerle-
ken om de geschiedenis van
WCM en de wielerwedstrijd
Schaal Sels uit te spitten. Samen
met co-auteurs Nicole Verstrepen
en Jan Vranken ging Marc Bunge-
neers al snel aan het werk. Via ja-
renlang opzoekwerk in bibliothe-

Een foto uit 1959: terwijl toeschouwers op de Bredabaan de winnaar toejuichen, wordt gesprint om de tweede plaats.  Foto Laenen

Auteur Marc Bungeneers met het boek over Schaal Sels. Laenen

ken, contacten met familieleden
van J.C. Sels, met alle oud-win-
naars, of familieleden van deze
renners, slaagden zij erin om alle
puzzelstukjes in elkaar te passen.
Intussen werd het eerste deel van
het boek uitgebracht. Dat vertelt
de geschiedenis van Jacques-
Charles Sels en beschrijft de edi-
ties van 1921 tot 1976. Later dit
jaar volgt een tweede deel met
daarin alle edities tot op vandaag.
Het boek geeft een verslag van ie-
dere editie en licht de schijnwer-
pers op elke winnaar.

Auto-ongeluk
«Geen kat die nog weet wie
Jacques-Charles Sels, naar wie de
wedstrijd genoemd werd, eigen-
lijk was», zegt Marc Bungeneers.
«Het was een bekende wieler-
journalist die zes talen sprak en
ooit voor zeventien dagbladen
schreef. Op 7 mei 1920, tijdens de
verkenning voor de wielerwed-
strijd Milaan-Antwerpen, begaf
de achteras van zijn auto het en de
toen 58-jarige Antwerpenaar
verongelukte. Het ongeval vond
plaats in de Franse gemeente Mis-
on. Ter nagedachtenis aan de suc-

cesvolle journalist organiseerde
de Parijse krant Le Journal in 1921
een wielerwedstrijd: Schaal Sels
was geboren.» Marc Bungeneers
nam contact met overblijvende
familieleden van Sels.
«Eigenlijk wisten deze mensen
niet dat er een wielerwedstrijd
naar hem vernoemd is. Zijn klein-
dochter viel zelfs uit de lucht
maar was nadien bijzonder trots
en wilde alles weten over haar
grootvader die ze enkel kent van
oude foto’s. Nadien hebben we
uren gepraat over de wedstrijd en
de belangrijkheid daarvan voor
het wielrennen in Vlaanderen.
Sels was een Antwerpenaar maar
hij verhuisde naar Frankrijk,
waardoor heel zijn familie daar
woont.»

Monument
Sinds 1924 stond Schaal Sels jaar-
lijks op de kalender. Enkel de
Tweede Wereldoorlog gooide
roet in het eten. Tussen 1946 en
2013 werd geen enkel jaar over-
geslagen en sinds 1998 komen er
enkel profs aan de start. «De
Schaals Sels is één van de weinige
wielerwedstrijden die een voort-

De Chinezen op bezoek bij brouwerij De Koninck. Foto Laenen

Chinese leerlingen op schoolreis in ‘t Stad
Chinese leerlingen zijn op uit-
nodiging van PIVA bezig aan
een grootse schoolreis door
Vlaanderen. Gisteren bezoch-
ten ze de Antwerpse trekpleis-
ters.

ANTWERPEN

Sinds enkele jaren is er een sa-
menwerking tussen de scholen
PIVA en 55 High School uit Peking.
In 2008 was er voor het eerst con-
tact in het kader van de Olympi-
sche Spelen die toen in Peking ge-

organiseerd werden. Het con-
tact is blijven bestaan. Elk jaar
verwelkomen beide scholen el-
kaar opnieuw, dit jaar was het
de beurt aan PIVA om de Chine-
se collega’s te ontvangen.

«Frisse lucht»
Naast Brussel, Oostende en
Brugge was er uiteraard ook
aandacht voor de trekpleisters
in Antwerpen: het MAS, de Meir
en Brouwerij De Koninck wer-
den bezocht. Fang Chenyu (16)
is een van de Chinese studenten.
Het is de eerste keer dat hij naar
België komt en wat hem meteen
opviel, was de rust.
«De levensstijl is hier veel rusti-
ger dan in Peking. In Peking
moet je drummen om op de me-
tro te geraken, hier is er plek ge-
noeg.» En terwijl wij ons zorgen
maken over onze luchtkwali-
teit, vertelt Fang enorm blij te
zijn onze zuivere lucht te mogen
inademen. «Het voelt zo verfris-
send!»  In april volgend jaar
gaan de leerlingen van PIVA hun
Chinese vrienden opzoeken. 

(ADA)

Fuifcongres in GC Blommaert
De jeugddiensten van Essen,
Kalmthout en Wuustwezel orga-
niseren op 4 februari in het GC
Blommaert in het Gemeentepark
van Wuustwezel een fuifcongres.
De jeugddiensten richten zich op
jeugdverenigingen of leerlingen

van het vijfde en zesde middel-
baar die een (klas)fuif willen or-
ganiseren. Komen aan bod: fui-
ven van A-Z, veiligheid, promo en
sociale media en event screening
door Peter Decuypere van I Love
Techno. (VTT)

ESSEN/KALMTHOUT/WUUSTWEZEL

Opbrengst fietsen naar Bring a Smile
De gemeente Kapellen gaat op-
nieuw in zee met de veilingsite
Hammertime.be om gestolen en
achtergelaten fietsen te verkopen
voor een goed doel. Deze keer
mag de lokale vzw Bring a Smile
van Sophie Van den Bergh en Kim
Van Oncen de opbrengst opstrij-
ken. Bring a Smile zet zich in voor

zieke en kansarme kinderen in de
regio. De vzw tovert een glimlach
op de gezichten van kinderen die
het nodig hebben. Geïnteresseer-
den kunnen tot vrijdag 17 februa-
ri bieden via de website
www.hammertime.be/fietsen-
veiling-in-
samenwerking/282/nl. (FSE)

KAPELLEN

Grapjassen spuiten
brandblusser leeg

De brandweer is gisteravond
moeten uitrukken naar de onder-
grondse parking in de Kerkstraat
in Kapellen omdat er ‘witte rook’
was gesignaleerd. 
Eenmaal de hulpdiensten daar

aangekomen waren, bleek dat
een stel grapjassen het brand-
blusapparaat van de parking had-
den leeggespoten.  De vandalen
zijn nog niet gevat. 

(BSB)

KAPELLEN

durende evolutie heeft onder-
gaan en daardoor vandaag nog
steeds een monument is», zegt
Marc. «Zondag 30 augustus 2015
betekende een mijlpaal. De Bre-
dabaan, als aankomstplaats, was
volledig vernieuwd en de orga-
nisatie koos voor een compleet
nieuw concept. De renners kre-
gen, naast kilometers kasseien,
ook onverharde stroken voor de

wielen geschoven. Een combina-
tie van Parijs-Roubaix en Strade
Bianche dus, wat een primeur
betekende voor het Belgische
wielrennen.» Het boek ‘De ge-
schiedenis van de Schaal Sels’,
deel 1 tussen 1921 en 1976, telt
260 pagina’s en kost 19,95 euro.
Te bestellen via schaalsels-
boek.wordpress.com of sport-
mediashop.nl/3-wielrennen.

Jacques-Charles Sels. 
Foto Laenen


