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Product niet hinderlijk voor andere dieren of de mens

Duiven gaan aan de pil
AARTSELAAR

Joachim Bosmans van World Container Trading en zaakvoerders Ishia
Opgenhaffen en Kevin Verbeeck hopen op een goeie zomer.
W

Discotheek Copacabana tovert
parking om tot beachbar
WAARLOOS

Op de parking van de iconische discotheek Copacabana aan de Grote Steenweg
in Waarloos (Kontich) zijn
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.
Omdat er nog geen perspectieven zijn voor nachtclubs besloten de zaakvoerders van de bekende discotheek net als vorig
jaar Copacabana Beach op poten
te zetten. “We hadden niet verwacht dit weer te moeten doen,
maar zijn heel blij dat er ten
minste al iets mogelijk is en we
onze klanten toch iets kunnen
aanbieden”, zegt medezaakvoerder Ishia Opgenhaffen. “We hebben ook geluk dat we hier over
zo’n ruime parking beschikken
waar we een en ander op kunnen
organiseren. Het concept is het-

zelfde als vorige keer, maar met
een andere inrichting. Om beschutting te bieden, hebben we
gewerkt met ‘bubbelcontainers’
per tafeltje van vier, waarvoor
we een fijne samenwerking met
World Container Trading Belgium konden opzetten. Daarnaast
is er ook een grote overkapping”,
vertelt Ishia.

Opnieuw dansen?
Vorig weekend werden de deuren voor de eerste keer opengegooid en het werd een blij weerzien. “Deze zomer hopen we al
eens iets te kunnen organiseren
waarbij er kan worden gedanst.
Pas dan kunnen we beginnen
dromen van het perspectief om
de draad van het nachtleven
weer op te pikken.”
Copacabana Beach opent op
donderdag en vrijdag vanaf
17 uur en op zaterdag en zondag
vanaf 14 uur. (bar)
INFO
Facebook Copacabana - The Next Generation

Kunst- en brocantemarkt als
testevent met 500 aanwezigen
SCHILDE

De kunst- en brocantemarkt op pinksterzondag
wordt in Schilde hét testevenement voor dit bijna
post-coronatijdperk. “We
bieden een volwaardige
markt aan, maar kijken wel
nauwlettend toe op het respecteren van alle regels”,
aldus schepen van Cultuur
Kathleen Krekels (N-VA).
Professionele brocantemarken
zijn onder ministerieel besluit
toegelaten, zij het onder een
pak voorwaarden. Het was voor
de gemeente Schilde een sein
om door te zetten met de organisatie van één van haar grote
publiekstrekkers: de kunst- en
brocantemarkt die park Schildehof met Pinksteren traditioneel onderdompelt in een authentieke Montmartresfeer.
“We proberen alle opgelegde
veiligheidsregels te respecteren”, zegt organisator Sibran
Sampers van de cultuurdienst,
die dit weekend ook aan crowd
management doet. “Zo zal op de

JEF WIJCKMANS

De talrijke grote bomen op
het Laar en rond het gemeentehuis trekken veel duiven
aan. De paden rond het gemeentehuis en de auto’s van
de politie zitten hierdoor geregeld onder de duivenpoep,
terwijl ook toevallige passanten het vaak te verduren krijgen.
Ruim vijf jaar geleden kwam
milieuschepen René Lauwers
(Groen) met een geluidstoestelletje op de proppen dat de
diertjes moest verjagen. Maar
het bleek niet om een wondermiddel te gaan, want de duivenpopulatie bleef aangroeien, waardoor naar een andere
oplossing werd gezocht.
“Vets For City Pigeons
bracht met R-12 een duurzaam en diervriendelijk middel voor het weren van duiven
op de markt”, zegt schepen
van Dierenwelzijn Bart Lambrecht (N-VA).

Italiaanse pleinen
“Hiermee kan men de populatie en de hinder op een verantwoorde wijze doen afnemen. Het hele procédé, dat al
jaren wordt gebruikt op grote
Italiaanse stadspleinen, is opgebouwd rond een product
met contraceptieve werking
dat als een coating op maïskorrels wordt aangebracht.”
De schepen heeft nu op het
dak van het gemeentehuis een
dispenser vol met R-12 behan-
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Als eerste gemeente in de
Antwerpse regio start
Aartselaar met een project om de duivenpopulatie in het centrum te doen
afnemen. Een voederbak
op het dak van het gemeentehuis wordt gevuld
met contraceptieve maïskorrels die de duivenpopulatie moeten halveren.

Schepen Bart Lambrecht en Vets For City Pigeons-dierenarts Liesl
Van Trappen bij de dispenser op het gemeentehuis die de bewerkte
maïskorrels verdeelt.
W

BART LAMBRECHT
SCHEPEN VAN DIERENWELZIJN

“In de Antwerpse regio
zijn wij de allereerste
gemeente die ermee
van start gaat”

“Het middel werd vijf jaar geleden in ons land geregistreerd en een jaar later werd
het al in onder meer Mechelen, Leuven en Hasselt 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 past in de
aanpak van de Vlaamse Raad
voor Dierenwelzijn.”
Het gemeentebestuur wil het
systeem in andere wijken met
gelijkaardige problemen opzetten.

delde maïskorrels geplaatst,
waarmee hij de duivenpopulatie op termijn hoopt te halveren. Elke ochtend komt een lading bewerkte maïskorrels
vrij. Duiven die ervan eten,
worden onvruchtbaar.
De duivenpopulatie werd
door dierenartsen vooraf in
kaart gebracht, zodat zij het INFO
effect van de operatie kunnen www.vetsforcitypigeons.com/nl,
monitoren en evalueren.
www.aartselaar.be

markt eerichtingsverkeer gelden, is het dragen van een
mondmasker verplicht, voorzien we in covid-stewards en
kan je deze keer niks eten of
drinken.”

Toch randanimatie
“We treffen maatregelen zodat
er toch ook wat randanimatie
kan plaatsvinden. De fundamenten bij de vijver worden
vrijgehouden als evenementenzone, maar de concerten en
voorstellingen mogen slechts
door vijftig personen worden
bijgewoond. Bovendien is er
een bovengrens van vijfhonderd aanwezigen op de hele
site. De zeventig standhouders
wordt gevraagd om een aantal
hygiënische voorschriften na te
leven. Het wordt een ‘light-editie’, maar eentje die ons niettemin veel deugd zal doen.” (jaa)
INFO
Kunst- en brocantemarkt: zondag 23 mei
van 10 tot 18 uur in park Schildehof,
De Pont 45.

Gemeentebestuur duimt voor Brasschaatse kandidaten ‘The voice’
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BRASSCHAAT Het Brasschaatse gemeentebestuur duimt mee voor Simon Van Cant en Ilias Addi,

de twee Brasschaatse halve finalisten in The voice. Simon en Ilias zijn vanavond te zien in het
VTM-programma. Samen met nog vijf andere halve finalisten dingen zij naar een plaats in de
finale. Van de zeven kandidaten komen er vijf in de finale terecht. “Wij zijn echt wel trots dat er
twee kandidaten uit onze gemeente zo ver zijn geraakt. We wensen hen het allerbeste toe”, zegt
schepen van Cultuur Carla Pantens (N-VA). (jbr)

