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MECHELEN Vrolijke vers
jes over Mechelen, de liefde,
Keizer Karel, politiek, milieu
en Racing Club Mechelen,
Philippe had inspiratie te
over om zijn dichtbundel mee
te vullen. Dat hij dat ook in
het dialect wilde neerpennen,
was gemakkelijker gezegd dan
gedaan. ‘Het klinkt eenvoudig
maar dat is het zeker niet’,
zegt Marcel Kocken, die zelf
al heel wat boeken over zijn
geliefde stad schreef en ook
hier voor de inleiding tekent.
‘Hoe schrijf je in een dialect
maar dat tegelijk toch door ie
dereen wordt begrepen, ook
door mensen van Veurne of
Groningen? En wat doe je met
typische klanken? Hoe schrijf
je bijvoorbeeld de overbeken
de uitdrukking drau raujau
re (drie rauwe eieren, nvdr.).
Bovendien heb je in Mechelen
nog eens een eigen woorden
schat die wordt bepaald door

het beroep, de wijk waaruit je
afkomstig bent en je familie.’

Talenknobbel

Philip werkte 1,5 jaar aan het
bundel. ‘Vroeger schreef ik
gedichten in Nederlands,
Spaans, Frans en Engels maar
ik vond geen uitgever’, zegt
hij. ‘Toen ben ik op de idee
gekomen om in het Mechels
te schrijven. De taal heb ik ge
leerd van mijn bompa bij wie
ik vele uren heb doorge
bracht. Hij was een heel boei
ende man met mooie verha
len, een moedige man ook die
nog in het verzet heeft geze

ten. Om mijn plannen om te
zetten in daden heb ik contact
opgenomen met de stadsgid
sen. Rudy De Mets was de
eerste die mij wegwijs maak
te. Met Marcel (Kocken) heb
ik nadien uren op zijn zolder
gezeten om de teksten te ver
fijnen.’

Stichting Charcot

De bundel is rijkelijk geïllu
streerd met werk van Ellen
Huypens. Een jonge Mechelse
die van tekenen en schilderen
haar passie heeft gemaakt.
Maar Ellen lijdt ook aan Mul
tiple Sclerose en wil met haar

werk het taboe rond de ziekte
doorbreken. ‘Ik heb me belan
geloos ingezet omdat ik spijtig
genoeg aan den lijve moet on
dervinden wat een chronische
ziekte met een mens kan
doen’, zegt ze. ‘Ik hoop op de
ze manier mensen aan te
spreken en te motiveren.’

Een deel van de opbrengst
van het boek gaat naar de
stichting Charcot die onder
zoekt voert naar MS.

INFO
Mechelse Karamellen is uitgegeven
bij uitgeverij Sint Rombauts en kost
14,95 euro

Philip Kerremans (44)
heeft zijn liefde voor
het Mechels dialect in
boekvorm uitgedrukt.
Met Mechelse Kara
mellen is hij erin
geslaagd om een
gedichtenbundel te
maken in het Mechelse
dialect. ‘Een eerbetoon
aan mijn bompa die
mij de taal heeft
geleerd’, zegt hij.

RENILDE BLEYS

Philip Kerremans schrijft eerbetoon aan zijn bompa

Eerste dichtbundel in
het Mechelse dialect

Marcel Kocken en Philip Kerremans heb
ben samen de teksten verfijnd. Foto: rbm

PUURS

Zes meter hoge
kerstboom op
Dorpshart

Burgemeester Koen Van
den Heuvel en schepen van
Lokale Economie Erwin
Spiessens (allebei CD&V)
van Puurs ontsteken donder
dag 5 december om 18 uur de
kerstverlichting in de kerst
boom op het Dorpshart.
Daarmee trekken ze de ein
dejaarsactie op gang.

Naar jaarlijkse gewoonte
hangt Unizo Puurs in samen
werking met de gemeente
Puurs en de lokale hande
laars kerstverlichting in
Puurscentrum. Dit jaar staat
er net als vorig jaar ook een
zes meter hoge kerstboom op
het Puurse Dorpshart. (gdb)

OELEGEM

Opbrengst van
Meulenmaal gaat
naar de Filipijnen

Op zondag 8 december kan
je tussen 11 en 17 uur in de
molen van Oelegem een
heerlijk Meulenmaal eten.
Dit bestaat uit een aperitief,
een tomatengroentesoep
met balletjes en brood en eie
ren met spek of met padden
stoelen in de pan. Ook is er
een dessert met koffie inbe
grepen. Een maaltijd kost
maar 15 euro en deze keer
gaat de opbrengst naar de
slachtoffers in de Filipijnen.

Het is niet de eerste keer
dat De Brakken voor een
goed doel werken. Enkele ja
ren geleden gebeurde dat ook
voor de slachtoffers van de
orkaan op Haïti. (tdr)

PUURS

Juwelen voor
Touch of Rose

Lutgart Weymiens opende
aan de Hoogstraat 35 in
Puurs de popupstore Stich
om haar ‘The Rose Collecti
on’ te verkopen. Die collectie
ontwierp Weymiens ten
voordele van het psychosoci
aal oncologisch welzijnscen
trum A Touch of Rose in Bor
nem. Ook bij @jay in Liezele
kun je terecht voor deze col
lectie.

Midden november werd
‘The Rose Collection’ voorge
steld. De opbrengst van deze
collectie wordt door Wey
miens aan A Touch of Rose
geschonken. Vanaf 4 decem
ber kun je elke dag (behalve
maandag) van 14 tot 18 uur
in de Hoogstraat 35 terecht
om stukken uit deze collectie
te kopen. (gdb)

LIER

Hof van Ranst
afgesloten

De straat Hof van Ranst
wordt op vrijdag 6 of maan
dag 9 december vanaf 9 uur 's
morgens afgesloten voor het
storten van beton ter hoogte
van huisnummer 5A. (wel)

LIER OCMWvoorzitster
en schepen van Welzijn
Marleen Vanderpoorten
(Open VLD) heeft dins
dagmiddag het charter
Gezonde Gemeente onder
tekend. Lier zal het ko
mende jaar voornamelijk
inzetten op meer bewe
gen.

Met dit charter engageert
de stad zich om de komende
jaren werk te maken van een
lokaal gezondheidsbeleid en
om gezondheid te integreren
in de stedelijke werking. De
stad krijgt hierbij advies en
ondersteuning van het
Vlaams Instituut voor Ge
zondheidspromotie en Ziek
tepreventie (Vigez), de orga
nisatie achter het charter.

De absolute speerpunt voor

volgend jaar wordt beweging.
In dienstencentra De Waaier
en Rosmolen starten vanaf
januari tal van activiteiten
voor mensen die, onder be
geleiding en op hun eigen
ritme, meer willen bewegen.
Op de planning staan onder
meer sessies ‘zitturnen’ en
‘fietsjefit’, individueel be
wegingsadvies en cursussen
Tai Chi.

Sinds de lancering van het
project ‘Gezonde Gemeente’
in april 2013 ondertekenden
reeds 159 Vlaamse gemeen
ten het charter ‘Gezonde Ge
meente’, goed voor de helft
van alle Vlaamse steden en
gemeenten. (wel)

INFO
www.lier.be

Lier wil ‘Gezonde Gemeente’
worden en zet in op beweging

MECHELEN Op zaterdag 14
december brengt Jo Lemaire
in de Stadsschouwburg van
Mechelen haar muziekpro
gramma My sentimental jour
ney. Het concert wordt georga
niseerd door de Rotary Meche
len Opsinjoor en de opbrengst
gaat integraal naar de goede
doelen van Rotary en in het
bijzonder naar de actie ‘Geef
om haar’ van Think Pink.

My sentimental journey is
een boemeltocht door ver
schillende Europese muziek
genres als de Portugese fado,
het Duits cabaret, de Ierse folk
en de Nederlandse kleinkunst.
Dit repertoire is vermengd
met Jo's mooiste onuitgegeven
songs. (vdd)

INFO Kaartenverkoop bij www.rotary
mechelenopsinjoor.be en in het
gemeentehuis van Bonheiden

Jo Lemaire zingt
voor Think Pink

PUTTE Het gemeentebe
stuur biedt haar inwoners de
kans om in samenwerking met
Igemo een thermografisch on
derzoek van de woning aan te
vragen. Daarmee kan je in de
woning de aanwezigheid van
isolatie, koude bruggen, vocht
insijpeling en warmteverlies
via kieren en spleten laten op
sporen.

Het onderzoek wordt uitge
voerd door een deskundige van
Igemo. Geïnteresseerden krij
gen infrarood foto's van hun
woning, een beschrijving van
de vaststellingen, advies om
problemen te voorkomen en
een kostenraming. Een ther
mografisch onderzoek kost
tussen de 270 en 430 euro.
(vdd)

INFO wendy.lembrechts@igemo.be

Thermografisch
onderzoek van
woning via Igemo
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Het Agentschap Wegen en
Verkeer start op 6 januari,
net na de kerstvakantie, aan
de kant van het ziekenhuis
Heilige Familie werken voor
de aanleg van een fietstunnel
en een rotonde. Die werken
kaderen in de aanleg van de
banaan, de verbinding tussen
de industriezone Krekelen
berg in Boom en Niel, en de
A12. De voorbije drie maan
den gebeurden er riolerings
en wegeniswerken in de Pot
aardestraat, bij de spoorweg
in Niel.

‘Zodra het nieuwe betonnen
wegdek stevig genoeg is, kan
de Potaardestraat weer
opengesteld worden voor het
verkeer. Dat gebeurt midden
december. Een juiste datum
is er niet. Die is afhankelijk

van de weersomstandighe
den. Tijdens de eerste weken
mag het nieuwe wegdek im
mers niet in contact komen
met strooizout. Bij winters
weer zal er dus voorlopig
niet gestrooid kunnen wor
den. Wie dan door de Potaar
destraat rijdt, zal dus extra
voorzichtig moeten zijn. Er
zal daarom ook aangepaste
signalisatie geplaatst wor
den’, zegt Peter Bruyninckx,
de woordvoerder van het
Agentschap Wegen en Ver
keer Antwerpen.

Vanaf 6 januari is de N177
aan de kant van het zieken
huis afgesloten. En geldt er
een omleiding voor het ver

keer naar Antwerpen. Dat
rijdt, ter hoogte van de werf,
om via de 's Herenbaan en
de Pierstraat. Om zo weer op
de N177 richting Antwerpen
te komen. Deze omleiding zal
wellicht een tweetal maan
den duren. Voor het verkeer
op de N177 komend uit de
richting Antwerpen veran
dert er niets.

Het doorgaand verkeer aan
de oprit Boom wordt aange
raden via de A12 te rijden.
Zowel het ziekenhuis als de
handelszaken tussen de 's
Herenbaan en de Pierstraat
blijven altijd bereikbaar. (kln)

INFO www.wegenenverkeer.be

REET/NIEL Vanaf 6
januari wordt de N177
in Reet, voor de
werken aan de
Banaan, een tweetal
maanden afgesloten
voor alle verkeer rich
ting Antwerpen.

,,PETER BRUYNINCKX
Agentschap
Wegen en Verkeer

Het nieuwe wegdek
mag niet in contact
komen met strooizout.
Bij winters weer zal er
dus niet gestrooid
worden

De omleiding (roze en paarse
pijl) gaat in vanaf 6 januari. Foto: kln

In 2014 omrijden
richting Antwerpen

De parking van twee verdie
pingen moet plaats bieden
aan 432 auto’s en mogelijk
nog eens 75 extra plaatsen
voor het personeel van het
OCMW dat in het aangren
zende rusthuis Hof van Eg
mont werkt. Aanvankelijk
zou de parking deels onder
het rusthuis komen. Van die
plannen is dus afgeweken. De
firma Van Laer investeert
12 miljoen euro in de nieuwe
parking.

Ook aan de Zandpoortvest

wordt in extra parkeergele
genheid voorzien. De be
staande parking krijgt een
extra verdieping, goed voor
193 extra plaatsen en een in
vestering (door Vinci) van
1,6 miljoen euro)

Werken in 2013

Het investeringsplan aan
Mechelse straten en pleinen
loop tot het einde van de le
gislatuur. Voor volgend jaar
staat al zeker op het pro
gramma: de heraanleg van de
straten rond het Clarenhof
(2,8 miljoen euro), de her
aanleg van de Tervuurse
steenweg (1,79 miljoen euro)
en de heraanleg van de Brus
selsesteenweg (1,92 miljoen
euro). Die twee laatste zijn
typische brede toegangsstra
ten met oude huizen uit de
19de eeuw richting het cen

trum. ‘Het is mijn bedoeling
om van deze zogeheten radia
len minstens aangename
woonbuurten te maken’, zegt
Bart De Nijn.

Ook de Nekkerspoelstraat,
waar in de meerjarenplan
ning zwaar op wordt ingezet,
is zo’n typische straat. ‘Deze
wijk is dringend aan een her
waardering toe en verdient
een eigen plein’, gaat De Nijn
verder. ‘Dat zou mogelijk op
de parking van waar nu de
Lidl is, kunnen komen maar
kan ook worden gecreëerd
tussen Nekkerspoel en de
Paardenkerkhofstraat aan
het gebouw waar vroeger de
gerechtelijke politie zat. De
provincie is hier kandidaat
koper en bereid om de grond
in erfpacht te geven aan
Woonpunt om er een sociaal
woonproject te realiseren.’
(rbm)

Parking Speecqvest gepland voor 2016
MECHELEN De nieuw ge
plande randparking aan de
Speecqvest zal volledig on
der de vest komen te lig
gen. Dat zei schepen van
Openbare Werken Bart De
Nijn (NVA) gisteren. Als
alles volgens plan verloopt
kan de parking in 2016 ope
nen.

De leerlingen van verschillen
de Lierse basisscholen kregen
maandag een brief mee naar
huis. In de brief, afkomstig van
de ouderraad van het Sint
Gummaruscollege, staat dat
het stadsbestuur vanaf volgend
jaar zwaar gaat besparen op de
buitenschoolse kinderopvang
(BKO).

De ouderraad zegt de feiten
uit goede bron te weten, omdat
enkele van de ouders in een
adviesraad van de stad zitten.
Volgens de brief van de ouder
raad zou de kinderopvang in
de toekomst sluiten tijdens va
kantiedagen en vroeger stop
pen tijdens de dag. Verder zou
de BKO ook geen extra plaat
sen meer vrij hebben en duur
der worden.

Schepen van Kinderopvang
Rik Verwaest (NVA) ontkent
dat de stad gaat besparen op

kinderopvang. ‘We kampen in
de BKO met enerzijds te wei
nig opvangplaatsen en ander
zijds te weinig personeel, dat
klopt’, zegt Verwaest. ‘Een deel
van dat probleem wordt alvast
aangepakt door de aanwerving
van drie nieuwe personeelsle
den.’

De geciteerde plannen uit de
brief zijn volgens Verwaest
niet meer dan een van de vele
mogelijke denkpistes. ‘We
hebben er voor gekozen om sa
men met de adviesraad Lokaal
Overleg Kinderopvang (LOK)
de problemen onder de loep te
nemen’, legt de schepen uit.
‘Dat gebeurt in alle openheid
en alle mogelijke opties wor
den bestudeerd. De gesprek
ken zijn nog steeds lopende,
maar ik wil alvast benadruk
ken dat de stad ook in deze
budgettair zware tijden niet
van plan is om te besparen op
kinderopvang.’

Verwaest roept op tot een se
rene en productieve dialoog
tussen stad, LOK, scholen en
ouders. (wel)

Ouders zijn ongerust over
toekomst kinderopvang
LIER Een brief over bespa
ringen in de kinderopvang
zorgt voor ongerustheid bij
de ouders. De stad ontkent
dat er zal bespaard worden.

KEERBERGEN/PUTTE
Ontwerper Paul Vanrunxt
uit Keerbergen en Kurt
Geens, afgevaardigd be
stuurder van bouwgroep
Verelst uit Putte richten
samen een nieuw bedrijf
op: Oscar V. Samen gaan ze
villa's bouwen in België.

Oscar V bouwt villa’s binnen
het segment 500.000 euro tot
twee miljoen. ‘Niet alleen het
bouwen van villa's is belang
rijk, maar ook de renovatie van
oude panden tot klassewonin
gen’, zegt Paul Vanrunxt. ‘Re
novatie wordt steeds belang
rijker aangezien het aantal
bouwgronden veel beperkter
is. ’

Bovendien heeft de Belg een
baksteen in de maag. ‘75 pro

cent van de woningen in
Vlaanderen zijn aangekocht,
terwijl slecht 25 procent huur
woningen zijn. De rente is bo
vendien historisch laag’, voegt
Kurt Geens toe.

Het nieuwe bedrijf heeft in
tussen vier projecten op zak.
‘We maken alles op maat. Ik
maak het voorontwerp, de ar
chitecten waar ik al jaren mee
samen werk, het definitieve.
Belangrijk wordt dat we over
enkele jaren enkele referenties
kunnen laten zien’, zegt Paul.
‘We gaan ons vooral focussen
op de traditionele bouwstijl en
minder in houtskeletbouw. ’

Via de groep Verelst kunnen
ook gronden worden aange
kocht. (evb)

INFO www.oscarv.be

Bouwgroep Verelst gaat
voortaan ook villa's bouwen

Kurt Geens en Paul Vanrunxt slaan de handen in mekaar. Foto: evb


