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Omdat er nog geen perspectie-
ven zijn voor nachtclubs besloten
de zaakvoerders van de bekende
discotheek net als vorig jaar Co-

den, hebben we gewerkt met
‘bubbelcontainers’ per tafeltje
van vier, waarvoor we een fijne
samenwerking met World Contai-
ner Trading Belgium konden op-
zetten. Daarnaast is er ook een

grote overkapping”, vertelt Ishia.
Vorig weekend werden de deu-

ren voor de eerste keer openge-
gooid en het werd een blij weer-
zien. “Het was enorm fijn om al
die bekende en blije gezichten te-

pacabana Beach op poten te zet-
ten. “We hadden niet verwacht
dit weer te moeten doen, maar
zijn heel blij dat er ten minste al
iets mogelijk is en we onze klan-
ten toch iets kunnen aanbieden”,
zegt medezaakvoerder Ishia Op-
genhaffen. “We hebben ook
‘chance’ dat we hier over zo’n rui-
me parking beschikken waar we
een en ander op kunnen organise-
ren. Niet iedereen heeft dat ge-
luk.”

“Het concept is hetzelfde als vo-
rige keer, maar met een andere
inrichting. Om beschutting te bie-

Op de parking van de iconische 
discotheek Copacabana aan de 
Grote Steenweg in Waarloos 
werden weer tonnen zand 
aangevoerd om er een beachbar 
in te richten. Omdat de 
temperaturen voorlopig nog 
allesbehalve tropisch zijn, staan 
er ook ‘bubbelcontainers’ en een 
grote tent opgesteld om toch 
enige beschutting te bieden.  

Parking Copacabana 
omgetoverd tot beachbar 
met ‘bubbelcontainers’

WAARLOOS rug te zien. Veel trouwe klanten
kwamen al eens langs, maar er
waren toch ook heel wat nieuwe
gezichten. Ondanks het mindere
weer en het feit dat alles op een
heel andere manier plaatsvindt
dan in het reguliere nachtleven
waarvoor ze naar de Copa komen
afgezakt. De mensen zijn gewoon
blij dat ze weer iets kunnen doen
en mekaar eens kunnen terug-
zien. Dat ze zich hier onder de pa-
raplu’s verschansen als het giet,
toont genoeg aan dat de goesting
groot is. Deze zomer hopen we
niettemin toch ook al eens iets te
kunnen organiseren waarbij er
kan worden gedanst. Pas dan
kunnen we beginnen dromen van
het nachtleven van vroeger.”

Copacabana Beach is open op
donderdag en vrijdag vanaf 17u
en op zaterdag en zondag vanaf
14u.(bar)
i Facebook Copacabana - The Next 
Generation

Joachim Bosmans van World Container Trading en zaakvoerders Ishia 
Opgenhaffen en Kevin Verbeeck hopen op een toffe zomer voor disco-
theek Copacabana. FOTO PATRICK DE ROO 

De talrijke grote bomen op het
Laar en rond het gemeentehuis
trekken veel duiven aan. De pa-
den rond het gemeentehuis en de
auto’s van de politie zitten hier-
door geregeld onder de duiven-
poep, terwijl ook toevallige pas-
santen het vaak te verduren krij-
gen.

Ruim vijf jaar geleden kwam mi-
lieuschepen René Lauwers
(Groen) met een geluidstoestelle-
tje op de proppen dat de diertjes
moest verjagen. Maar het bleek
niet om een wondermiddel te
gaan, want de duivenpopulatie
bleef aangroeien waardoor naar

Schepen Bart 
Lambrecht en 
Vets For City 
Pigeons-dieren-
arts Liesl Van 
Trappen bij de 
dispenser op 
het dak van het 
gemeentehuis, 
die de bewerk-
te maiskorrels 
verdeelt. FOTO JW

MORTSEL, EDEGEM 

Leila toont het lenteweekend in de doos. FOTO FILIP SPOELDERS

Leila steekt ‘lenteweekend’ 
in een handige doos 
De communie- en lentefeesten 
konden zowel vorig als dit jaar 
niet plaatsvinden zoals we dat 
gewoon zijn. Daarom heeft Leila 
Kandil uit Mortsel met het 
‘lenteweekend in een doos’ een 
alternatief uitgewerkt.  

vertrekken met de box. In de
doos zit een gids vol inspiratie
voor laagdrempelige activitei-
ten. Die kunnen ze op eigen
tempo en overal waar ze dat wil-
len, uitvoeren. Verder zitten in
de doos onder andere een lente-
spel, een boekje om de talenten
of de verwachtingen van je kind
in neer te schrijven, een medail-
le om de naam van je zoon of
dochter op aan te brengen en
wenskaartjes om in te vullen
door familie en vrienden.”

Zo’n lenteweekend moet zeker
geen vervanging voor een lente-
feest zijn. “Beide initiatieven
kunnen gerust naast elkaar be-
staan. Ik vind een lentefeest ook
heel erg leuk. Maar achteraf heb
je soms het gevoel dat het zo
snel voorbij is gegaan zonder
dat je even de tijd hebt gehad
om het intens met je kind te be-
leven. Een lenteweekend is ide-
aal om alles nadien nog eens
met het gezin over te doen.
Maar het kan ook op andere mo-
menten worden geprogram-
meerd, want het is geschikt voor
kinderen van 7 tot 12 jaar.”

In de toekomst zou Leila graag
ook geboorte- of huwelijksdo-
zen uitwerken. “Maar eerst kij-
ken of de lentedozen lukken”,
besluit ze.(fisp)
i www.verhalenboetiek.be, 
dozen worden binnen de week gele-
verd.

Als zaakvoerster van de Verha-
lenboetiek, sinds kort gevestigd
boven Hoogmis in Edegem, is
schrijven de passie van Leila . Ze
maakt uiteenlopende teksten
zoals levensverhalen of odes die
personen voor andere mensen
kunnen aanvragen. Maar naast
het schrijven, wil ze haar klan-
ten ook op een andere manier
unieke momenten laten bele-
ven.

De ontwikkeling van een lente-
weekend in een doos vormt
voor haar een volgende stap.
“De idee was  al aan het rijpen
voor de coronacrisis. Toen mijn
dochter de overstap maakte van
de kleuterschool naar het lager
onderwijs, viel het me op dat ze
zo snel opgroeide. Ik wou iets
uitwerken waarbij ouders even
kunnen stilstaan bij het feit dat
hun zoon of dochter écht groter
aan het worden is”, licht Leila
toe.

Door corona werd haar veilig
concept plots het ideale alterna-
tief voor een communie- of een
lentefeest. “Het opzet is dat ou-
ders met hun kind op weekend

Duiven aan de pil
een andere oplossing moest wor-
den gezocht.

Italië
“Vets For City Pigeons bracht

met R-12 een duurzaam en dier-
vriendelijk middel voor het weren
van duiven op de markt”, zegt
schepen van Dierenwelzijn Bart
Lambrecht (N-VA). “Hiermee kan
men de populatie en de hinder op
een verantwoorde wijze doen af-
nemen. Het hele procédé, dat al
jaren wordt gebruikt op grote Ita-
liaanse stadspleinen, is opge-
bouwd rond een product met con-
traceptieve werking dat als een
coating op maiskorrels wordt
aangebracht.” 

De schepen heeft nu op het dak
van het gemeentehuis een dispen-
ser vol met R-12 behandelde
maiskorrels geplaatst, waarmee
hij de duivenpopulatie op termijn
hoopt te halveren. Elke ochtend
komt een lading bewerkte maïs-
korrels vrij. Duiven die ervan

eten, worden onvruchtbaar. 
De duivenpopulatie werd door

dierenartsen vooraf in kaart ge-
bracht zodat zij het effect van de
operatie kunnen monitoren en
evalueren.

“Het middel werd vijf jaar gele-
den in ons land geregistreerd en
een jaar later werd het al in onder
meer Mechelen, Leuven en Has-
selt toegepast”, vertelt de schepen
nog. “In de Antwerpse regio zijn
wij de allereerste gemeente die
ermee van start gaat. Het product
heeft geen enkel hinderlijk effect
voor andere dieren of de mens,
wordt door Gaia gepromoot en
kadert in de aanpak van de
Vlaamse Raad voor Dierenwel-
zijn.”

Het gemeentebestuur wil het
systeem in andere wijken met ge-
lijkaardige problemen opzetten.
i www.vetsforcitypigeons.com/nl 
www.aartselaar.be 

Als eerste gemeente in de Ant-
werpse regio start Aartselaar met 
een project om de duivenpopula-
tie in het centrum te doen afne-
men. Een voederbak op het dak 
van het gemeentehuis wordt ge-
vuld met contraceptieve maiskor-
rels die de duivenpopulatie moe-
ten halveren.
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