
Het oostelijk gericht per-
ceel op de begraafplaats in
Mechelen werd maandag-
middag officieel geopend.
«We komen hiermee tege-
moet aan een vraag die al
lang leeft binnen de mos-
limgemeenschap in Me-
chelen.»

«Iedere burger kan terecht
op deze naar het oosten ge-
richte perken, ongeacht de
levensbeschouwing. Door
de begraafplaats naar het
oosten te richten, komen we
natuurlijk wel specifiek te-
gemoet aan een vraag die al
lang leeft binnen de mos-

limgemeenschap in Meche-
len. Maar het stadsbestuur
koos heel bewust niét voor
een aparte begraafplaats»,
zegt burgemeester Bart So-
mers. «De werken aan het
oostelijk gericht perceel
hebben iets langer geduurd
dan oorspronkelijk gepland,
maar we zijn blij met het re-
sultaat. De oriëntering werd
bepaald door vertegen-
woordigers van de Moslim-
executieve», vult bevoegd
schepen Alexander Van-
dersmissen aan.
«De aanleg van dit oostelijk
gericht perceel past in ons
globaal masterplan rond de
herinrichting van de graf-
tuinen. We willen de stenen
begraafplaats omvormen
tot een parkbegraafplaats.
Ook de bijkomende kinder-
en foetusweide is een be-
langrijk onderdeel van deze
uitbreiding.» (EDT)
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De politie van Mechelen-Willebroek
heeft afgelopen weekend een bestuur-
der aan de kant gezet. Hij was niet en-
kel onder invloed van drugs, hij had
ook nog een keer een levenslang rijver-
bod. De man was een van de 1.341 be-
stuurders die werden gecontroleerd
door de politie bij verschillende alco-
hol- en drugscontroles.

«De bestuurder werd oorspronkelijk
aan de kant gezet omdat hij geen gordel
droeg», zegt politiewoordvoerder Dirk

Van de Sande. «Bij het openen van zijn
venster, werden we meteen geconfron-
teerd met een aroma van drugs.» De be-
stuurder moest een drugstest onder-
gaan. Die bleek positief te zijn. Hij testte
zowel positief op het gebruik van can-
nabis als cocaïne. «Iets wat hij ook met-
een toegaf. Zo verklaarde hij twee lijn-
tjes cocaïne te hebben gesnoven en en-
kele trekjes te hebben gedaan van een
joint», aldus Van de Sande nog.
Toen de agenten zijn rijbewijs wilden
intrekken voor vijftien dagen, werd

vastgesteld dat zijn rijbewijs nationaal
geseind stond. Zo had de chauffeur een
tijd terug zijn rijbewijs opgegeven als
verloren. «Dit had hij blijkbaar gedaan
voordat hij zijn rijbewijs op het politie-
parket moest gaan inleveren nadat de
politierechter hem een levenslang rij-
verbod had opgelegd», klonk het nog. 
Bij het doorzoeken van de wagen, werd
er ook nog een gebruikershoeveelheid
cannabis, een geldsom en precisie-
weegschalen gevonden. Alles werd in
beslag genomen, de auto werd aan de

kant gezet met een wielklem.
In totaal werden bij de alcohol- en
drugscontroles 34 rijbewijzen ingetrok-
ken. Vijf moesten dat onmiddellijk doen
voor vijftien dagen. «Twee ervan reden
onder invloed van drugs», aldus de po-
litiewoordvoerder. «Drie bleken onder
invloed te zijn van alcohol. Ze hadden
tussen de 2,1 en 2,6 promille alcohol in
hun bloed.» Tot slot leverden veertien
chauffeurs hun rijbewijs in voor zes uur,
vijftien anderen deden dat voor drie
uur.  (TVDZM)

MECHELEN/WILLEBROEK Bestuurder met levenslang rijverbod 
heeft lesje nog altijd niet geleerd

Het oostelijk gericht perceel op de Mechelse
begraafplaats is officieel geopend. Foto David Legreve

MECHELEN
Begraafplaats heeft nu ook oostelijk gericht perceel Vierde editie HyperCultcha! 

duurt tot kot in de nacht
Voor de vierde keer op rij al orga-
niseren Cultuurcentrum Ter
Dilft en GL$ het evenement ‘Hy-
perCultcha!’. Op zaterdag 11 mei
wordt de site van het CC weer één
grote lifestyle-markt met skate-
park en dancebattle. «Voor het
eerst organiseren we ook ‘Hyper!
at NIGHT’, met livemuziek en
dj’s.»

«We verwachten op 11 mei bijna
50 pop-upstores, foodtrucks en
demo’s voor onze lifestyle-markt
in en rond Ter Dilft. Denk aan bar-
biers en tattoo-artiesten, eco-
 bikes en gepimpte skateboards,
een escape room en VR-experien-
ce, een feestje in de bib en een
panna-demo van de dj-football-
school...», somt Bart Wauters van
Ter Dilft op.
«We bouwen ook weer een deel
van de parking om tot skatepark

voor de Bornem Skate Contest.
Deze maakt voor het eerst deel uit
van de Belgian Skate League,
waardoor er heel wat nationaal
talent zal afzakken naar Bornem.
In de schouwburg vindt opnieuw
de Bornem Dance Battle plaats,
waar dansers zullen meedingen
naar de hoofdprijzen in freestyle,
breakdance en streetdance.»
«We breiden HyperCultcha! voor
het eerst ook uit in uren. We zet-
ten ons feestje immers ‘s nachts
verder met livemuziek en dj’s.
Vanaf 22 uur verwachten we de
Brusselse hiphoppers van Le 77,
laid back rapper Darrell Cole en
verschillende dj’s en supporting
acts op het podium.»
HyperCultcha!, op zaterdag 11
mei vanaf 16 uur in Cultuurcen-
trum Ter Dilft, Sint-Amandse-
steenweg 41-43 in Bornem. Info
en tickets: www.terdilft.be. (EDT)

BORNEM

Vlaams erkenningslabel Streekpro-
duct.be gebruiken op zijn verpakking
en in zijn communicatie. Het is niet de
eerste erkenning voor de Nijlens advo-
caat. «In 2011 zijn we in Londen tot beste
adcokaat ter wereld verkozen. Sinds-
dien behoren verschillende warenhui-

zen, bakkers en patissiers tot ons klan-
tenbestand», legt Gert uit. «We doen dit
nu al vijftien jaar, waarvan tien jaar pro-
fessioneel. Het begon allemaal in het
restaurant Nova, dat enkele jaren gele-
den door mijn ouders werd gerund. Al-
les werd er huisgemaakt, ook de advo-
caat. Op een gegeven moment vroeg
een klant of hij geen potje van de huis-
gemaakte kon kopen en zo is de bal aan
het rollen gegaan.»

Van champagne tot speculaas
Het assortiment werd in de loop der ja-
ren uitgebreid en er kwam een winkel
langs de Kesselsesteenweg. «We verko-
pen naast advocaat, ook confituur, ho-
ning, wafeltjes, likeur, hoestpastilles...

Maar advocaat blijft het vlaggenschip
van onze zaak. Ondertussen tellen we
22 soorten: van champagne, amaretto,
praline en chocolade tot pistache, aard-
bei, speculaas en Elixir d’Anvers. En te
zeggen dat het allemaal met een foutje
begon. Tijdens de restaurantdagen van
mijn ouders werd er op een gegeven
moment advocaat met koffiegruis ge-
serveerd aan klanten. Die gruis kwam
daar per ongeluk in, maar de klanten
vonden het niet erg. Integendeel, ze
vonden de advocaat met koffiesmaak
best wel lekker. Dat heeft me aangezet
om nog meer te experimenteren. In au-
gustus komt onze nieuwste soort uit:
advocaat met de smaak van cuber-
dons.»

DEN GOUDEN HAAN HEEFT NU AL 22 SMAKEN IN ASSORTIMENT

Advocaat Classic erkend als streekproduct

Welke producten in aanmerking ko-
men voor het label van Vlaams traditi-
oneel streekproduct wordt bepaald
door het Vlaams Centrum voor Agro- en
Visserijmarketing (VLAM). Vorige week
kwamen er bij het lijstje van zo’n twee-
honderd Vlaamse streekproducten vier
nieuwe namen bij: Nicole’s Pickles uit
Haacht, Belgische paardenkoppralines
uit Zulte, West-Vlaamse lekkerkoeken
uit Oostnieuwkerke en de Nijlense ad-
vocaat Classic van Den Gouden Haan.
«We hadden niet meteen de ambitie om
van onze advocaat een traditioneel
streekproduct te maken, tot we vorig
jaar een streekproducten-markt op de
Antwerpse Groenplaats bezochten. Het
leek ons leuk om een keer zelf deel te
nemen en daarom hebben we een er-
kenning aangevraagd», zegt Gert Dillen
(40 jaar) van Den Gouden Haan. «Met de
erkenning van streekproduct hopen we
dat we dit jaar een kraampje op de
markt mogen openen. Bovendien is het
een mooie beloning voor ons werk en is
het goed voor de naamsbekendheid.»
Wie een erkenning krijgt, mag het

De advocaat Classic van
Den Gouden Haan uit
Nijlen is voortaan een
Vlaams traditioneel
streekproduct. Eerder
werd de advocaat al tot
de beste ter wereld be-
stempeld. «Een mooie
beloning voor ons werk
én goed voor de naams-
bekendheid», klinkt het. 

ANTOON VERBEECK

NIJLEN

Na onze verkiezing in 2011
tot beste ter wereld is dit
weer een mooie beloning
voor ons harde werk

GERT DILLEN

Geert Dillen van Den Gouden Haan toont zijn advocaat. Foto David Legreve

PUTTE
Fotozoektocht 
gaat van start
KWB Putte Centrum zit niet stil
deze maand en organiseert en-
kele activiteiten. Zo start deze
maand de Fotofietszoektocht.
De tocht vertrekt dit jaar aan de
feesthallen van Putte en gaat
richting Beerzel. Deelnemers
dienen 60 foto's te herkennen.
De boekjes van de Fotofiets-
zoektocht vind je in verschillen-
de verkooppunten. Op zaterdag
18 mei organiseert de vereniging
de garageverkoop in Putte.
Deelnemen kan nog tot 11 mei.
Op 17 mei zullen er in de kran-
tenwinkels van Putte centrum de
deelnemerslijsten liggen. Ten-
slotte zijn er nog de avondlijke
fietstochtjes. Iedere vrijdag-
avond in mei en juni kan je met de
KWB een rit van 30 kilometers in
en rond Putte fietsen. Starten
doet men om 19 uur aan de paro-
chiezaal van Putte. (AVH)

HOMBEEK
Overweg Brede
Driesstraat
drie dagen dicht
De spooroverweg in de Brede
Driesstraat in Hombeek zal ge-
durende drie dagen zijn afgeslo-
ten voor het verkeer ten gevolge
van werkzaamheden door
spoorwegbeheerder Infrabel. De
werkzaamheden vinden plaats
van 10 mei 14 uur tot en met 13
mei 6.30 uur. (WVK)

MERKSEM
Kandidaten voor
Grote Stroboer
gezocht
Sinds 1996 reikt het Merksemse
districtsbestuur jaarlijks de ere-
prijs ‘Grote Stroboer’ uit. Die
wordt toegekend aan een ver-
dienstelijke Merksemnaar of
Merksemse vereniging. Inwo-
ners van het district kunnen nog
tot 9 juni kandidaten voordra-
gen. Het district is op zoek naar
een sociaal geëngageerde
Merksemnaar die zich inzet voor
een nobel doel, iemand die veel
betekent voor Merksem of men-
sen bij elkaar brengt. Ook ver-
enigingen komen in aanmerking
voor de prijs. Nog tot 9 juni kun-
nen alle inwoners iemand voor-
dragen. Een nominatie indienen
kan via
district.merksem@stad.ant-
werpen.be. Op zaterdag 14 sep-
tember volgt de officiële prijsuit-
reiking in het districtshuis. (JAA)

KONTICH
Gemeente
installeert publieke
fietspompen
Aan het treinstation in Kontich-
Kazerne naast het gemeente-
park kan je voortaan je fietsband
gratis oppompen. De fietspom-
pen werden in de vloer van de
fietsstallingen vastgemaakt.
De fietsstalling aan het station
wordt het meest gebruikt. Niet
alleen door trein- en busreizigers
maar ook door honderden fiet-
sers die via de fietsostrade voor-
bij het station fietsen.
«Als de fietsers een lekke band
hebben of hun fietsband willen
bijpompen, kunnen ze zich be-
helpen met de openbare fiets-
pomp. Het is een kleine investe-
ring, die heel wat mensen uit de
nood kan helpen. Zo wordt de
verplaatsing met fiets en trein
weer stukje aantrekkelijker»,
zegt schepen van Mobiliteit Wil-
lem Wevers (N-VA).
Als de pompen veel worden ge-
bruikt zal schepen Wevers bekij-
ken of er nog meer fietspompen
kunnen geplaatst worden. (CML)


