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Linkeroever
●●  Een jongen van 16 moet vier 
weken revalideren nadat hij was 
aangereden door een auto op de 
Blancefloerlaan op Linkeroever. Dat 
gebeurde woensdag rond 19u. Het 
slachtoffer was onderweg naar het 
nabijgelegen fitnesscenter. De 
26-jarige bestuurder van de 
Volkswagen Polo verklaarde aan de 
politie dat hij het slachtoffer niet 
had opgemerkt door de 
laaghangende zon. Een getuige 
zag dat de man pas in de remmen 
ging staan toen z’n wagen het 
slachtoffer al geraakt had. De 
jongen werd overgebracht naar het 
Sint-Vincentiusziekenhuis.

Wilrijk
●●  Een vrouw van 45 uit Hoboken 
is woensdag gewond geraakt toen 
ze wilde manoeuvreren op de 
Terbekehofdreef. Haar twaalfjarig 
zoontje zat ook in de auto, maar 
bleef ongedeerd. De vrouw stond 
met haar Suzuki Swift aan te 
schuiven aan de lichten richting 
Boomsesteenweg. Plots besliste ze 
om rechtsomkeer te maken, maar 
ze kwam bij haar manoeuvre in 
aanraking met een vrachtwagen 
die ook aan het aanschuiven was. 
De auto van de vrouw werd 
weggeslingerd en ramde een 
vlaggenmast en een omheining. 
De vrouw moest door de 
brandweer bevrijd worden. 

Antwerpen
●●  Een winkeldief is woensdag 
betrapt in kledingzaak S. Oliver op 
de Meir. De man stond voor de 
winkel wat zenuwachtig heen en 
weer te draaien met een grote tas 
in de hand. Toen hij naar binnen 
ging, wandelde hij meteen naar de 
herenafdeling. Hij stopte een paar 
jeansbroeken, polo’s en T-shirts in 
de tas. Daarna wandelde hij naar 
buiten zonder te betalen. De man 
verdween in het premetrostation. 
Daar werd hij door het wijkteam 
gearresteerd. De tas die hij bij zich 
had, was langs de binnenkant 
geïsoleerd, met de bedoeling om 
het winkelalarm te omzeilen. Het 
parket besliste om de man voor te 
leiden. 

Linkeroever
●●  In de nacht van dinsdag op 
woensdag gingen onbekenden 
ervandoor met een grote 
hoeveelheid koper op een 
bouwwerf aan de Katwilgweg. De 
dieven knipten 200 meter koperen 
kabel los die aan de 
elektriciteitskast hing. 

Antwerpen
●●  Woensdag betrapte de 
winkelinspecteur van Media Markt 
een man die een tablet probeerde 
te stelen. De man maakte het 
winkelalarm los en stak de tablet in 
zijn broek. Daarna wandelde hij de 
winkel uit zonder te betalen. De 
winkeldetective hield de 41-jarige 
man tegen. Hij werd door de politie 
meegenomen. DVD

100-101

Heel de natie gaat uit de bol voor 
de Rode Duivels. In Stabroek juichen 
de organisatoren van Stabroek zingt 
ook mee, maar ze denken ook aan 
morgen. 

Dan is er niet alleen de kwartfi-
nale van de wereldbeker, maar ook 

Stabroek zingt, maar kijkt eerst op groot scherm naar Belgen
Stabroek het zangfeest Stabroek zingt. “Toen 

we begonnen met de voorbereidin-
gen van Stabroek zingt, hielden we 
geen rekening met de wereldbeker. 
Nu zorgen de Duivels ervoor dat we 
het zangfeest moeten herbekijken”, 
zegt medeorganisator Veerle Non-
neman.

“Net als vorig jaar projecteren 
we de liedjesteksten op een groot 

scherm. Dat is een geluk, want dank-
zij dat scherm kunnen we de wed-
strijd van onze Rode Duivels recht-
streeks uitzenden. De Romeo’s ope-
nen zoals gepland, maar ze doen dat 
om 16.30u en niet om 19u. Op deze 
manier bieden we zowel de Romeo’s 
als de Duivels aan op het grasveld 
voor het gemeentehuis”, zegt Non-
neman.

Na de wedstrijd beginnen de kin-
deren hun samenzang . Dan is het de 
beurt aan de massa om samen popu-
laire deuntjes te zingen. “Zelfs al zijn 
er verlengingen en eventueel penal-
ty’s, de zangmanifestatie blijft, maar 
past zich aan het voetbal aan”, aldus 
Nonneman. Komen kijken naar het 
voetbal en samen zingen is helemaal 
gratis. EVDW

Zandhoven

Hooggevoelige kinderen krijgen coaching op kamp

Durft uw kind ook nooit 
nee zeggen tegen 
vriendjes? Trekt het 
zich kritiek sterk aan? 

Dan bestaat de kans dat het 
hoogsensitief of hooggevoelig 
is, zoals 20 procent van de 
bevolking. In Zandhoven 
kunnen die kinderen samen op 
kamp. 

“Ik kom op voor mezelf”

De kinderen lunchen aan het zwembad van Pura Vida, met achteraan therapeute en coach An Michiels. “De kinderen krijgen niet alleen een 
cursus, er is ook tijd voor typische vakantiepret”, zegt Michiels. FOTO MIA UYDENS

Therapeute en coach An Michiels 
is West-Vlaamse, maar ze koos be-
wustzijnscentrum Pura Vida in 
Hooidonck in Zandhoven als kamp-
locatie. “Hoogsensitieve personen 
zijn vaak gevoelig voor drukte. Hier 
zitten we in de ideale groene omge-
ving.” 

En dat klopt, want eigenares Sa-
bine Engelen maakte van Pura Vida 
een unieke oase met privésauna, 
zwembad en tipi en boomhut om in 
te overnachten. Die boomhut is voor-
al voor volwassenen, want de vijf me-
ter hoge hut rond een zomereik is en-
kel via een ladder bereikbaar.

Het kamp is een dagkamp met 

vooral kinderen uit de provincie 
Antwerpen die elke avond thuis 
gaan slapen. Michiels geeft tips hoe 
ze van hun hooggevoeligheid een 
kracht kunnen maken.

“Hooggevoelig staat niet gelijk 
aan verlegen. Maar wat we zien is 
dat ze de noden van anderen vaak 
even belangrijk vinden als hun ei-
gen behoeftes. Hier leer ik dat het 
belangrijk is dat ze zélf kiezen. Wat 
zeg je als een vriendje vraagt om te 
komen spelen en je hebt geen zin of 
geen tijd?”, vraagt Michiels aan haar 
vijftien cursisten tussen 7 en 12 jaar. 
De vingers gaan meteen enthousi-
ast in de lucht. “Het is leuk dat je mij 
uitnodigt, maar nu liever niet”, ant-
woordt een jongetje. “Dat is heel lief, 
maar kunnen we een andere dag af-
spreken?”, zegt een meisje. “Prima”, 
bemoedigt Michiels de kinderen. “Zo 
maken jullie zelf een keuze, maar 
blijft het contact goed.”

Pesten
Lente (10) komt uit Turnhout. “Ik 

word al drie jaar gepest op school”, 

zegt het meisje, dat nu in het vijfde 
leerjaar zit. “De school heeft zelf aan 
mijn mama voorgesteld om mij dit 
kamp te laten volgen. An leert ons 
ook met angst omgaan.”

Lisa Van Staay (10) uit Zandhoven 
volgt al voor de derde keer een kamp 
voor sensitieve kinderen. “Ik word 
thuis gepest door mijn eigen broer. 
Soms is mama boos op mij, en dan 
krop ik dat allemaal op. Hier leer ik 
voor mezelf opkomen.”

Eerlijke reacties
Wim (10) wordt ook al een tijd-

je gepest op school. “Ik liet speciaal 
mijn flaporen opereren. De verpleeg-
ster in het ziekenhuis heeft mijn 
mama over dit kamp verteld. Ik heb 
hier al veel vrienden gemaakt.” 

Luka (11) leerde dat ook leer-
krachten soms fouten maken. “Je 
moet die gewoon negeren of ont-
wijken, zegt de leerkracht als ik ver-
tel dat jongens lastig doen. Maar dat 
werkt niet. An vertelde ons dat één 
op de tien leerkrachten zelf wordt 
gepest door collega’s.”

Het kamp bestaat uit meer dan al-
leen cursussen. In Pura Vida kunnen 
de kinderen in het zwembad, op de 
trampoline en in het bos. Voor het 
eerst wordt de kinderen ook een 
workshop ‘paardenspiegel’ aan-
geboden door Tania Moräntz van 
Equi Gnosis, die coaching, massage 
en training van paarden doet. Door 
de eerlijke reacties van paard Sa-
vannah leren de kinderen veel over 
zichzelf. “Een paard vormt een na-
tuurlijke spiegel voor de mens. Mijn 
paarden staan bij Pura Vida”, vertelt 
Moräntz. “Wynona werd onder de 
boomhut geboren toen er mensen 
lagen te slapen!”

Wie interesse heeft: op zaterdag 
26 juli geeft Moräntz met haar paar-
den nog een cursus ‘vertrouwen’ 
voor kinderen tussen 9 en 12 jaar bij 
Pura Vida. An Michiels geeft van 18 
tot 22 augustus nog een extern kamp 
voor gevoelige kinderen in Zandho-
ven waar nog enkele plekjes vrij zijn.
KRISTIN MATTHYSSEN

www.equignosis.be, www.sensitief.be, 
www.sauna-puravida.be

Opening 
Mosselseizoen

3 juli 2014

Reserveer tijdig!
T. 03 484 56 86 - 03 484 34 28

www.deengel.be
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Sint-Job

De dorpskern van 
Sint-Job (Brecht) is 
niet geschikt voor 
vrachtwagens, maar 

toch passeren ze er vaak. Ze 
zullen nu geweerd worden met 
behulp van tonnagebeperking 
en trajectcontrole. 

Centrum weert vrachtwagens

De jeugddienst organiseert de 
laatste week van augustus De Feest-
week in GC ‘t Klepke. De feestweek 
is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar. 
“We willen op 29 augustus ons eigen 
festival organiseren en doe je natuur-
lijk niet zomaar. Tijdens de feestweek 
organiseren we een heleboel work-
shops om de geheimen van een goed 
feestje te ontdekken”, zegt jeugdwer-
ker Dennis.

Op 25 augustus kunt t deelnemen 
aan deejaying en het maken van een 
festivalkrant. 26 augustus staat de-
corbouw, fuifzaal en elektronische 
muziek op het programma. Graffiti-
spuiters en radiomakers krijgen hun 
kans op woensdag 27 augustus. 

Tot slot komen 28 augustus fo-
tografie en moderne poëzie aan 
bod. Het festival zelf vindt plaats op 
vrijdag 29 augustus. Wie wil deel-
nemen, kan zich inschrijven via  
www.wuustwezel.ticketgang.be. De 
plaatsen zijn beperkt. MATI

jeugd@wuustwezel.be, 
03.690.46.27

Voertuigen waarvan de hoogte, la-

le waren al geplaatst in de Brug-
straat komende van de Handelslei, 
net voorbij de Vaartlaan, en in de 
Bethaniëlei in Schilde, net voor de 
verkeerslichten op het kruispunt met 
de Waterstraat. Er kan nog wel een 
uitzondering worden gemaakt voor 
het laden en lossen. 

Onderborden
Zo komen er in de Handelslei en 

in de Bethaniëlei op de grens met 
Schilde onderborden met ‘uitge-
zonderd laden en lossen en bussen’.  

Op het kruispunt van de Handelslei 
met de Eikenlei in Sint-Job geldt die 
uitzondering ook op 300 meter en 
op het kruispunt Bethaniëlei-Water-
straat zelfs op 1800 meter.

Niet meteen boetes 
“De politie zal overtreders niet 

meteen beboeten omdat het systeem 
eerst nog op punt wordt gesteld. Bij 
voertuigen die de drie meter hoogte 
overschrijden, wordt de registratie 
door de camera’s afgetoetst op de 
doorrijdtijd en gevolgd door een vi-

suele controle. Lijnbussen worden 
visueel herkend op de camera’s en 
kunnen dus onderscheiden worden 
van de vrachtwagens. Alle kenteken-
platen worden wel door de ANPR- en 
omgevingscamera’s geregistreerd, 
maar er worden geen foto’s van ge-
maakt”, verduidelijkt burgemeester 
Aerts. 

Valt nog af te wachten of er door 
de sluis in Sint-Job meer vrachtver-
keer door Brecht of via de Abdijlaan 
zal komen.
ELKE LAMENS

Camera’s registreren overtreders 
ding inbegrepen, boven de drie me-
ter uitstijgt, zijn voortaan verboden 
in het centrum van Sint-Job. 

“In de mobiliteitsstudie Noor-
derkempen wordt in de tonna-
gebeperking voorzien, onder-
steund door trajectcontrole op de 
as Bethaniëlei-Brugstraat”, zegt 
burgemeester Luc Aerts (CD&V). 
De camerapalen voor de contro-

Günther Neefs, 
vuurwerk en 
dans op 11 juli

De stad brengt alles in gereedheid 
voor de 11 juli-viering. Gedurende 
meer dan een week worden er tal van 
activiteiten gepland. De apotheose 
vindt plaats in het gemeentepark met 
een vuurwerk- en dansspektakel.

 “We hebben voor iedere Bras-
schatenaar een activiteit. Ik doe een 
warme oproep aan iedereen om deze 
viering mee te beleven”, zegt Adinda 
Van Gerven (N-VA).

Op 11 juli kan de Brasschatenaar 
komen ontbijten in het park. In de 
namiddag zijn er akoestische optre-
dens en theatervoorstellingen. Om 
20.30u is er een optreden van Lou 
Roman Band met als gast Günther 
Neefs. De 11 juli-viering wordt af-
gesloten om 23u met een vuurwerk 
en een dansspektakel verzorgd door 
dansschool Pivolté. De Brasschaat-
se school bestaat 20 jaar en doet het 
Disney-spektakel nog eens over. 
JBR

Brasschaat

Workshops 
festival voor 
jong geweld
Wuustwezel

ONZE MERKEN: ZANUSSI | AEG | SMEG | ATAG | M-SYSTEM | NOVY | MIELE | BORETTI | BEKO | ELECTROLUX | FRANKE |

Grote Steenweg 1b 2440 Geel
014 58 03 40 | www.bertels.be

Open op weekdagen van 9.00 tot 18.00 uur
In het weekend van 10.00 tot 17.00 uur

Woensdag gesloten

Deze moderne keuken 
in een authentic wood 
- magnolia combinatie 
kost nu:
Kasten  6978  
nu -50% =  3489 
Zanussi apparaten  2685  
nu -25% =  2014
UW KEUKEN KOST NU  5503 
(BTW 21% incl.)

Deze zijdematte,  
5-voudig gelakte  
klassieke keuken  
kost nu:
Kasten  18090  
nu -50% =  9045 
AEG apparaten  3645  
nu -20% =  2915
UW KEUKEN KOST NU  11960 
(BTW 21% incl.)

Bertels-prijs:

9045
18090

Zanussi wanddampkap 
ZHC9131X

AEG wanddampkap 
DK4390-M

Zanussi hetelucht-
oven ZOB22601XK

AEG heteluchtoven 
BE3003001M

Zanussi inductiekook-
plaat ZEI6640FBA

AEG inductiekook- 
plaat HK634200FB

Zanussi 146 L. koelkast 
ZBA15021SA

AEG 185 L. koelkast 
SKS51000S0

Zanussi volinbouw  
vaatwasser ZDT12011FA

AEG volinbouw  
vaatwasser F34500VI0

Uw nieuwe keuken 
aan halve prijs

397
 529

559
 699

487
 649

639
 799

397
 529

559
 699

434
 579

639
 799

299
 399

519
 649

25%
KORTING

20%
KORTING

25%
KORTING

20%
KORTING

25%
KORTING

20%
KORTING

25%
KORTING

20%
KORTING

25%
KORTING

20%
KORTING

Bertels-prijs:

3489
6978


