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WOMMELGEM
Tram van lijn 8
gedeeltelijk
ontspoord in buurt
van Ruggeveldlaan
In de buurt van de Ruggeveldlaan in
Wommelgem is gisterenmiddag
een tram van lijn 8 ontspoord. Dat
meldde De Lijn op Twitter. Het ging
om het tweede voertuig van een
tram dat gedeeltelijk uit de sporen
is getreden. Er wordt geen melding
gemaakt van gekwetsten, maar
vanzelfsprekend ondervond het
tramverkeer op lijn 8 hinder in beide
richtingen door het voorval. De hal-
tes Deurne Waterbaan tot en met P
+ R Wommelgem werden een tijdje
niet bediend.
Afgelopen maandag was er ook
een probleem met lijn 8 op de Rug-
geveldlaan. Tot brak een van de bo-
venleidingen en stond het tramver-
keer een paar uurtjes stil.  (JVDS)

AARTSELAAR
Chiro Echo houdt
wafelslag
De kerels van Chiro Echo organise-
ren een wafelslag om op kamp een
extra activiteit te organiseren.
De leden verkopen versgebakken
wafels. Je betaalt 5 euro voor een
zakje van ongeveer 200 gram. Je
kan je bestelling doorgeven via een
online formulier. De link naar dat
formulier vind je op www.face-
book.com/ChiroEchoAartselaar.
Op zaterdag 22 mei kan je jouw
wafels komen afhalen tussen 14 en
17 uur of aan huis laten leveren van-
af 14 uur, als je binnen Aartselaar
woont. (BCOR)

BOOM
Vrijwilligers gezocht
voor stille
studeerplek
Het gemeentebestuur wil de stu-
denten tijdens de komende exa-
menperiode een duwtje in de rug
geven en zorgt voor een stille stu-
deerplek waar ze coronaproof sa-
men kunnen studeren. De studeer-
plek is uitgerust met wifi en elektri-
citeit en open van 31 tot 25 mei, tel-
kens van 9 tot 17 uur.
Vrijwilligers die ter plaatse toezicht
willen houden en de jongeren weg-
wijs willen maken, kunnen zich kan-
didaat stellen via de gemeentelijke
website. Je krijgt een vrijwilligers-
vergoeding van 15 euro per dagdeel
van 4 uur. (BCOR)

BOOM
Sportdienst schenkt
opbrengst Winter
Challenge aan
Welzijnsschakel
De gemeentelijke sportdienst heeft
een bedrag van 780 euro geschon-
ken aan Welzijnsschakel Boom.
Dat is de opbrengst van Boom Win-
ter Challenge, een verzameling van
vijf uitdagingen waaraan de Bome-
naars zich konden wagen tijdens de
afgelopen winterperiode. Bij die co-
ronaveilige uitdagingen moest heel
wat gewandeld, gespeurd en ge-
teld worden. Het initiatief was een
groot succes en kon rekenen op de
deelname van 156 gezinnen. Dat
resulteerde in een mooie opbrengst
van 780 euro.
«Al snel stond vast dat de op-
brengst van de verkoop van de bro-
chures geschonken zou worden
aan de Welzijnsschakel Boom»,
zegt schepen van Sport Tom De-
wandelaere (CD&V). «Tussen de
sportdienst en de Welzijnsschakel
heerst er al geruime tijd een positie-
ve vibe. Al jaren werken we goed
samen en hebben we kinderen uit
gezinnen in moeilijke situaties door
de Welzijnsschakel de mogelijkheid
om een leuke en sportieve vakantie
te beleven. Zij verdienen elke steun,
hoe klein ook.» (BCOR)

Dinsdag was het dag op dag 77
jaar geleden dat de Gestapo sa-
men met de Vlaamse SS’ers
met geweld en veel machtsver-
toon een razzia hielden in het
voormalige Nielse weeshuis
van Ivo Cornelis op het Sint-
Hubertusplein. Een delegatie
van Open Vld kwam ter plaatse
om deze zwarte bladzijde uit
de lokale geschiedenis te her-
denken.

Het is 18 mei 1944. Rond 16 uur
rijden personenwagens en een
legervrachtwagen het Sint-
Hubertusplein op. Met gieren-
de banden stoppen de wagens
aan het weeshuis van de Nielse

priester Ivo Cornelis. Gehelm-
de Feldgendarmen en Vlaamse
SS’ers in zwart uniform sprin-
gen uit de vrachtwagen. De
Feldgendarmen slaan met hun
geweerkolven het glas uit de
voordeur van het weeshuis.

Joodse kinderen
Wanneer de deur het begeeft,
stormen de Duitsers het wees-
huis binnen. Alle Joodse kinde-
ren in het weeshuis in Niel wor-
den, op twee na, opgepakt. Ze
worden gelukkig niet gedepor-
teerd naar de concentratie-
kampen, maar ondergebracht
in weeshuizen van de Vereni-
ging voor Joden in België. Ze

overleven de oorlog.
Twee jaar geleden, op 18 mei
2019, werd op initiatief ere-
schepen Walter Troch (Open
Vld), vlak tegenover het vroe-
gere weeshuis, al een gedenk-
plaat onthuld. Dinsdag, dag op
dag 77 jaar na de feiten, kwam
een delegatie van Open Vld op-
nieuw ter plaatse voor een se-
rene, coronaveilige herden-
king. Ze lieten er een teddybeer
achter. «Het is belangrijk dat we
in herinnering blijven brengen
wat hier toen gebeurde», zeg-
gen voorzitters An Vermant en
Michiel Hermans. «We willen
en kunnen dat niet vergeten.»

(BCOR)
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Een delegatie van Open Vld herdenkt de razzia aan het
voormalige weeshuis. Foto rv

Razzia op weeshuis in 1944 herdacht

Voortaan kan je in het vaccina-
tiecentrum ZORA in AED Studios
in Lint op weg naar je prik genie-
ten van kunst. De werken zijn ge-
maakt door de leerlingen van de
vier academies van het deeltijds
kunstonderwijs in de Antwerpse
zuidrand.

De eerstelijnszone ZORA wilde de
hal van het vaccinatiecentrum in
Lint wat opfleuren met kunst. De
Academie Beeld Kontich, ABK
Mortsel-Edegem, Kunstacademie
Hove en Academie voor Schone
Kunsten Boechout gingen in op
het aanbod. Voortaan pronken
zestien kleurrijke werken van

kinderen, jongeren en volwassen
in de inkomhal waar bezoekers
van het centrum van kunnen ge-
nieten.
«De tentoongestelde werken vor-
men slechts een greep uit de grote
hoeveelheid schilderijen, teke-
ningen, drukken, fotowerken en
ruimtelijke werken die jaarlijks in
onze academies worden ge-
maakt», zegt An Bellens, directeur
van de Academie van Kontich. «In
deze pittige coronatijd blijkt eens
te meer dat ons onderwijs voor
heel wat mensen van onmisbare
waarde is. Onze werking zet de
leerling centraal en vertrekt
steeds vanuit de aanwezige mo-
gelijkheden en competenties.
Voorkennis of ervaring is niet no-
dig, enkel de goesting om je ver-
der creatief te ontplooien. We zijn
erg blij dat we op deze manier
kunnen uitpakken met het werk
van onze leerlingen en hopen op
een positieve manier de bezoe-
kers te kunnen prikkelen.»
De kunstwerken blijven hangen
tot het einde van de vaccinatiepe-
riode. (BSB)
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De kunstwerken fleuren de inkomhal
van het vaccinatiecentrum op. Foto rv

Bezoekers vaccinatiecentrum nu ook geprikkeld door kunst

«We werken met R-12, een geneesmid-
del met een contraceptieve werking»,
legt dierenarts Liesl Van Trappen uit. «R-
12 is ontworpen in Italië en wordt daar
al jarenlang ingezet tegen duivenover-
last op grote stadspleinen. Bij ons pas-
sen steden als Mechelen, Leuven en
Hasselt het al toe, met goede resultaten.
Binnen het eerste jaar daalt de popula-
tie met 20 à 30 procent, op 4 à 5 jaar tijd
kan dat zelfs 80 procent worden. Boven-
dien is R-12 onschadelijk voor mens,
dier en milieu en is het effect volledig
omkeerbaar. Het is een duurzaam en
diervriendelijk middel voor duivenwe-
ring.»
«Duiven hebben hier amper natuurlijke
vijanden, maar wel een overaanbod aan

voedsel», verklaart schepen van Dieren-
welzijn Bart Lambrecht (N-VA) de grote
aanwezigheid van de vogels in Aartse-
laar. «Er bestaan wel methoden om dui-
ven aan te pakken, zoals de inzet van
een roofvogel, maar die zijn natuurlijk
niet zo diervriendelijk. De duivenpil is
dat wél. Deze werkwijze wordt ook aan-
geraden door GAIA.»
«De duivenpopulatie is in Aartselaar
vooraf in kaart gebracht door de dieren-
artsen van Vets For City Pigeons, zodat

we het effect kunnen monitoren en eva-
lueren», vervolgt Lambrecht. «Als de
aanpak werkt, kunnen we elders in
onze gemeente soortgelijke projecten
opstarten. Op regelmatige basis komen
er meldingen binnen over duivenover-
last in de Aartselaarse wijken. Als we de
populatie in het dorpscentrum de ko-
mende tijd succesvol kunnen laten af-
nemen, kan de dispenser nadien ver-
plaatst worden en daar worden inge-
zet.»

GEMEENTE WIL POPULATIE DOEN AFNEMEN MET SPECIALE MAÏSKORREL

Duiven gaan aan de pil

Het centrum van Aartselaar gaat al ge-
ruime tijd gebukt onder een duiven-
plaag. De vogels troepen vaak samen in
de omgeving van het Laar en laten er
heel wat uitwerpselen achter. Zeker de
paden rond het gemeentehuis en de au-
to’s van het gemeentepersoneel en de
politie krijgen het zwaar te verduren.
Het gemeentebestuur neemt nu de die-
renartsen van Vets for City Pigeons on-
der de arm om de duivenoverlast bij de
wortels aan te pakken. Zij verdelen de
zogenaamde ‘duivenpil’, die de popula-
tie onvruchtbaar moet maken. Het pro-
ject kadert binnen de aanpak van de
Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn en
staat volledig onder begeleiding van
een ervaren dierenarts.

Onvruchtbaar
Concreet worden de duiven gevoederd
met een maïskorrel gecoat met een con-
traceptief bestanddeel. Elke ochtend
om 7 uur zal een dispenser de bewerkte
maïskorrels rondstrooien op het dak
van het gemeentehuis. De duiven ko-
men daar massaal op af en eten de kor-
rels gretig op. Daardoor worden ze on-
vruchtbaar en daalt de populatie op na-
tuurlijke wijze zienderogen.

Om de duivenplaag in het centrum aan te pakken,
schakelt Aartselaar als eerste gemeente in de regio
de hulp in van de zogenaamde ‘duivenpil’. Daarbij
worden de duiven gevoederd met maiskorrels die
een contraceptief bestanddeel bevatten. «Hiermee
kunnen we populatie op een verantwoorde wijze la-
ten afnemen», zegt schepen van Dierenwelzijn Bart
Lambrecht (N-VA).

BEN CONAERTS
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Het is een duurzaam en
diervriendelijk middel.
Deze werkwijze wordt ook
aangeraden door GAIA

BART LAMBRECHT (N-VA),
SCHEPEN

Schepen van Dierenwelzijn Bart Lambrecht (N-VA) en dierenarts Liesl Van
Trappen van ‘Vets for City Pigeons’, samen bij de dispenser op het dak van

het gemeentehuis. Foto rv

KONTICH
Voorwaardelijke celstraf
voor verkrachting 
na spelletje Twister
Een 22-jarige man uit Kontich is schuldig bevonden
aan de verkrachting van een 22-jarige vrouw. De man
beweerde dat het slachtoffer instemde met de vrij-
partij, maar dat gelooft de rechtbank niet.

K.R. uit Kontich en de 22-jarige vrouw uit Grobben-
donk woonden een feestje bij van een bevriend koppel
in Herentals op 24 mei 2020. «We hebben er gedron-
ken en spelletjes gespeeld. Zoals Twister. Tijdens dat
spelletje voelde ik dat er een bepaalde chemie was
tussen ons», verklaarde K.R.
Die chemie was voor de man het sein om even later
bij het slachtoffer in bed te kruipen nadat de vrouw
eerder dan de rest van het gezelschap was gaan spelen.
In haar slaap heeft hij haar uitgekleed. Toen ze wakker
schrok, lag hij bovenop haar en had hij haar gepene-
treerd. Het slachtoffer duwde de man weg en vluchtte
in paniek naar de slaapkamer van haar vriendin.
De man ontkende dat er sprake was van verkrachting.
Volgens de rechtbank gaat het echter wel degelijk om
verkrachting. De man wordt tot een voorwaardelijke
celstraf van 4 jaar veroordeeld. Hij moet een begelei-
ding volgen voor seksdelinquenten. (JVN)


