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“Immens wat de mensen
allemaal voor ons doen”
Slachtoffers brand dankbaar voor hulp van buren en vrienden

V

rienden en buren zijn
een inzamelactie
gestart voor Kris en
Kamiel De Coster.
Hun huurwoning op de
Bevrijdingslaan in Appels
ging woensdag in vlammen
op. Vader en zoon zijn
intussen op zoek naar een
nieuw onderkomen.
b Het was de dampkap die ervoor
zorgde dat het huis van vader
Kamiel en zoon Kris in een mum
van tijd in lichterlaaie stond. “Ik
was aan het slapen maar werd
wakker door de rook”, zegt Kris
De Coster. “Ik keek uit mijn slaapkamerraam en had niet lang
nodig om te beseffen dat er brand
was in onze keuken. Ik was snel
buiten, maar ging nog een keer
terug naar binnen om mijn honden te redden. Dat leverde me
brandwonden op, maar mijn
dieren zijn alles voor mij. Ik heb
ze al acht jaar. De waterschildpadden en de baardagamen werden door de brandweer gered.”
Kris werd opgevangen door
buren. “Ik ben de mensen in onze
omgeving enorm dankbaar”, zegt
hij. “Iedereen die ons kent heeft
geholpen. Mijn vader was op zijn
werk en is onmiddellijk gestopt en
langsgekomen, maar er viel niets
meer te redden. We kunnen voorlopig terecht bij de buren, maar
zijn wel op zoek naar een nieuw
onderkomen. Dat kan het OCMW
ons voorlopig jammer genoeg niet
bieden. Er is hoop dat onze overbuur zijn huis een tijdje wil ver-

Hamme
Achttien maanden
cel voor weer sturen
tijdens rijverbod
b De politierechter in Dendermonde heeft Hakim M. veroordeeld tot achttien maanden
gevangenisstraf. De chauffeur
moest zich verantwoorden omdat
hij op 11 oktober 2016 in Hamme
voor de zoveelste keer betrapt
was achter het stuur tijdens een
rijverbod. “Het dringt gewoon
niet tot hem door dat hij niet meer
mag rijden”, was openbaar aanklager Sarie De Vrieze scherp.
Daar ging de advocaat van de
man niet mee akkoord. “Hij beseft
dat hij in de fout ging en is
beschaamd van hier te moeten
staan”, pleitte de raadsman. Voor
politierechter Peter D’Hondt was
de maat vol. Hij veroordeelde
Hakim M. niet alleen tot een celstraf, maar ook tot een boete van
6.000 euro en een nieuw rijverbod van vijf jaar. Als hij na afloop
van zijn rijverbod nog opnieuw
achter het stuur wil, zal hij eerst
moeten slagen voor alle proeven.
De auto van M. werd door de
rechtbank verbeurd verklaard.

(bfs)

SintGillisDendermonde
Handelaarsvereniging
gaat verder onder
nieuwe naam
Kris De Coster (midden) en zijn vader Kamiel (rechts) staan op straat na een zware huisbrand. Gelukkig
kunnen ze op veel hulp rekenen. FOTO STEF VAN OVERSTRAETEN
KAMIEL DE COSTER
Slachtoffer brand

‘‘Al heel wat mensen
verzamelden materiaal.
Dat waarderen we
enorm, want we zijn
echt alles kwijt.’’
huren aan ons. Hij wil zijn pand
verkopen, want hij is verhuisd

naar het buitenland.”
Ondertussen springen buren en
vrienden de getroffen vader en
zoon bij. “Het is immens wat de
mensen voor ons doen”, zegt
Kamiel. “Het huis dat we huurden
zijn we kwijt, maar het is vooral
belangrijk dat er geen doden zijn
gevallen. Heel wat mensen verzamelden al materiaal voor ons.
Dat kunnen we enorm waarderen, want we zijn echt alles kwijt.

Alles wordt verzameld in een
garagebox tot we een nieuw huis
hebben gevonden.” De kapper
naast de vernielde woning en de
bakker steunen het getroffen gezin. Iedereen die wil helpen kan
er kleingeld achterlaten. Structurele en materiële hulp zijn ook
nog welkom. Mensen die die
willen bieden kunnen ook in de
handelszaken terecht.
STEF VAN OVERSTRAETEN

b De vereniging van handelaars
in Sint-Gillis heeft met Verkén
Sint-Gillis een nieuwe naam. “Het
is een knipoog naar het gouden
varken in het wapenschild van
onze gemeente”, zegt Rikkert De
Bruycker. “We willen daarmee
tonen dat we trots zijn op onze
identiteit en onze geschiedenis.
We lieten ook ‘centrum’ uit onze
naam vallen omdat dat de indruk
wekte dat er alleen in het centrum
van Sint-Gillis handelaars actief
zijn.” Verkén Sint-Gillis heeft 54
leden. (svov)

Programma vol theater, muziek en performance in De Loods

Bar Paniek trapt dit weekend
opnieuw de zomer op gang
Antwerpen
Geen zomer op het Eilandje
zonder Bar Paniek. Fans
mogen zich in de handen
wrijven want De Loods, waar
Bar Paniek deel van is, opent
vandaag de deuren. Met
een uitgebreid driedaags
programma wordt de site
weer helemaal tot leven
gewekt.
b Het waren spannende tijden
voor kunstenaarscollectief Time
Circus. Pas eind januari kregen ze
van het stadsbestuur te horen dat
ze ook de volgende vier jaar de
loods aan het Kattendijkdok als
hun thuisbasis mogen beschouwen. Dat heeft als gevolg dat ook
het geliefde Bar Paniek een terugkeer kent. Dit weekend is het mo-

ment eindelijk daar. “Dan openen
we De Loods met een uitgebreid
driedaags programma”, zegt Bram
Soli van Time Circus. “Iedereen
die deel uitmaakt van het project
zal er zichzelf en zijn of haar werk
voorstellen, want Time Circus
palmt slechts een derde van de
loods in. We spraken verschillende andere kunstenaars uit allerlei
disciplines aan om samen met ons
van deze locatie een dynamische
plek te maken. De verschillende
atelierruimtes zijn echter enkel
dit weekend uitzonderlijk geopend. Het publieke aspect van
De Loods wordt ingevuld door
Bar Paniek.”
“Het hele weekendprogramma
zal ter plekke uithangen, zodat
bezoekers weten wat ze wanneer
mogen verwachten.” Theater,
performance en muziek vormen

de hoofdmoot, naast natuurlijk
het gezellig vertoeven in de bar.
Zaterdagavond is er feest in het
Bos tijdens Bosdans, en op maandagavond wordt er afgesloten
met muzikant Stef Kamil Carlens.
Amfibievoertuig
Bar Paniek zal elke dag geopend
zijn tussen 11 en 23u. “Dat sluitingsuur, evenals een decibelbeperking, kregen we opgelegd
om overlast voor de buurt tegen te
gaan.” Mede om die reden slaat
het collectief de handen in elkaar
met kunstencentrum Het Bos. “Zij
zullen hier een zomeragenda aan
het water voorzien en wanneer
ons terras ’s avonds nog vol zit,
kunnen we met z’n allen naar hun
zaal in de Ankerrui trekken om
daar te feesten tot in de vroege
uurtjes.”

De bende achter Bar Paniek.

FOTO WALTER SAENEN

En er is nog iets waar bezoekers
deze en de komende vier zomerperiodes lang hun ogen op kunnen uitkijken. “Zolang onze overeenkomst met de stad loopt, bouwen we hier met Time Circus aan
een Landschip: een soort mobiele
stad. Een groot voertuig waarin
we al onze expertise verwerken
en waarmee we, wanneer in 2021
onze concessie verloopt, willen
gaan reizen.”
Dat Landschip moet hun meesterwerk worden. Aangedreven

door mankracht zullen ze met dit
amfibievoertuig eens te land, dan
te water de wereld rondtrekken,
met als eerste tussenstop
Griekenland. “Mensen kunnen
ons aan het werk zien in ons open
atelier. Non-stop zal hier een
spektakel aan de gang zijn.”
Een keer per jaar zal Time Circus
met zijn Landschip naar buiten
treden. “Dit jaar zal dat in september zijn, tijdens het Festival
van de Architectuur in deSingel.”
(evw)

