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De beste adressen
voor delicatessen

UIT JE STREEK

De nieuwste wandel-
en fietsroutes

AGENDA

ZOMER

WINCHEQUES &TICKETS
KIJK OP P. 42

Vis,zeevruchten en

groenten op de barbecue

Onze selectie
zomerwijnen en cocktails

Luxe en sfeer voor buiten:

tapijten en douches

ö De lekkerstewinkels
in jouw streek

ö Barbecue kan ook zonder
vlees: vier recepten

ö Selectie van40 zomerwijnen
en verrassende cocktails

ANTWERPEN
Stad krijgt milieuprijs

voor ‘groene gevels’

en Biodroom

DestadAntwerpenheeftdeBel-
gische Energie- en Milieuprijs
gekregenvoorhetproject ‘groe-
ne gevels’ en de biodroom op
Linkeroever. Na een oproep aan
debewonersvorigjaarliepenbij
de stad al snel 1.100 aanvragen
binnen om gratis een rekje en
plantjes te verkrijgen om voor-
gevels te verfraaien. Ook de ge-
meenschapstuin Biodroom op
Linkeroeverbleekeenschotinde
roos, en dat overtuigde de jury
omAntwerpentebekronen.Bei-
de projecten krijgen dit jaar een
vervolg. Kleinschalige stads-
landbouw is ook een onderdeel
in het bestuursakkoord 2013-
2018. Schepen voor Leefmilieu
NabillaAitDaoudmochtdeprijs
inontvangstnemen. (JBW)

ZWIJNDRECHT
120.000 euro voor

vernieuwing fietspad

Pastoor Coplaan

Op maandag 11 juni wordt ge-
start met de heraanleg van het
fietspad op de Pastoor Coplaan
tussendeVerbindingstraatende
VictoriaHeirweghstraatenWil-
lem Elsschotstraat. «Het is één
vandebelangrijkstefietsverbin-
dingen in onze gemeente, maar
jammer genoeg is die al lang in
slechte staat», zegt schepen van
Openbare Werken Bruno Byl
(CD&V). «Aanvankelijk wilden
wewachtenopdeaanpassingen
inhet kader vandeOosterweel-
verbinding. Aangezien de start
van de werken nog een tijd zal
duren, hebben we besloten om
hetfietspadnutochalteherstel-
len.Hetcomfortendeveiligheid
van de fietser moeten prioriteit
krijgen.»Erwerdgekozenomde
huidigeverhardinguittebreken
en te vervangen door een ge-
kleurde asfaltverharding. De
kostprijs wordt geraamd op
120.000euroendewerkenzou-
den20werkdagenduren. (PKM)

18 scholen aangekruist, toch geen plaats

ANTWERPEN

Pasmorgenvroeg gaat de deur open,maar een
groepje van zo’n tien ouderparen wil geen enkel
risico nemen voor de inschrijving van hun kind
en begon gisteren al aan te schuiven aan Studio
Dynamo, een gloednieuwe school op de Vlaamse
Kaai. Onder hen: Bele Bardenheuer en haarman.
Toen zemaanden geleden peuterdochterMerel
wilden aanmelden, vulden ze achttien voor-
keursscholen in. Maar nergens bleek er plek.
«Hiermoét het lukken», zegt Bele.

SABINE VERMEIREN

«Onsgaanzeniethebben.»Zoon-
geveerdachtenBele enhaarman
erover, toen dochter Merel een
paarmaandengeledenopdeleef-
tijd kwam dat ze haar moesten
aanmelden om naar de kleuter-
school te gaan. Bele nam zich
voor: zezouernietonvoorbereid
aan beginnen. Want ze wist ook
wel: inderegio2060,waarzemet
haar gezinwoont, is het scholen-
probleem prangend. Maanden-
lang bezocht ze scholen en
screendezeelkeonderwijsinstel-
lingopdewegvanthuisnaarhaar
job in het centrum van de stad.
Het leverde een lijst van achttien
goeie scholen op, waarvan twee
op amper 160 meter van haar
voordeur. Toenwat later de brief
indebusvieloverwatdie intense
zoektocht nu had opgeleverd,
wasdeontnuchteringgroot.
«Nergens bleek er plek voor Me-
rel», zegt Bele. «In geen van de
achttien scholen die we hadden
aangestipt konden we terecht.
Nietalleenwij,ookeenaantalan-
deremensenuit onzebuurtwer-
den geconfronteerdmet hetzelf-
de probleem.» Verschillende ou-

derparen, onderwieBeleenhaar
man, stapten naar de Commissie
voor Leerlingenrechten. Met de
directiesvandetweevlakbijgele-
gen scholenkwamenze intussen
overeendat dieMerel ennogeen
paaranderekinderenwelinover-
tal wilde nemen, op voorwaarde
datdeklachteerstgunstiggeëva-
lueerd werd. Alleen: dat laatste
gebeurde niet. En dus zit er voor
Bele en haarman, en voor de an-
dereouderparen,niets andersop
dan nu de lijst te screenen die
deze week werd vrijgegeven,
waarop de scholen staan waar
wélnogplaats is.

Studio Dynamo
Bele liet meteen haar oog vallen
op Studio Dynamo, een gloed-
nieuwe school aan de Vlaamse
Kaai, waarvoor het gemeen-
schapsonderwijsuitzonderlijkde
handen in elkaar slaat met het

BeleBardenheuer (derde van links) en de andere ouders die dewacht houden voor een plekje

in de nieuwe school StudioDynamo. Foto De Scheirder

BELE BARDENHEUER KAMPEERT NU BIJ 19DE SCHOOLVOOR PLEKJEVOOR DOCHTER

Wiezijnkindvoordeeerste
kleuterklasnog ingeschreven
wilkrijgen inMerksemofop
hetKiel is eraanvoordemoeite.
Allebeschikbare schoolbankjes
zijndaaral ingenomen.Er zijn
nogwelplaatsen indeandere
districtenenstadsdelen:voor
de instapklasjesendeeerste
kleuterklassenzo’n950, voor
heteerste leerjaar511.

Vrijdag start voor het basison-
derwijsdeopeninschrijvingspe-

riode.Het is de laatste kansvoor
ouders, die via het centraal aan-
meldingsregister geenplek toe-
bedeeld kregen, om nog een
plaats te vinden voor hun kind.
Opde sitewww.meldjeaan.ant-
werpen.be staat een overzicht
vanallescholendienogbeschik-
bare plaatsen hebben. Opval-
lend isdat er voorkleutershele-
maal geen plaats meer is in
Merksem en op het Kiel. Op an-
dere plekken in de stad kunnen
zewelnog terecht.

Verspreid over Antwerpen zijn
er voor instappers momenteel
nog 625 vrije plaatsen. Voor de
eerstekleuterklaszijndater314,
voor de tweedekleuterklas 394,
voordederdekleuterklas379en
voorhet eerste leerjaar511.

Uitbreidingsprojecten
Het stadsbestuur werkt inmid-
delsverderaanuitbreidingspro-
jecten, om op korte termijn zo-
veel mogelijk plaatsen te kun-
nenbij creëren. (VSH)

EERSTE KLEUTERKLASSEN IN MERKSEM EN KIEL ZITTEN AL VOL

Dorpsfiguur Louis Cloots tapt geen pintjesmeer

in zijn herbergBlauwhoefke. Foto Kos

Herberg Blauwhoeveke sluit na 100 jaar
HetBlauwhoeveke, inhetNoord-
land inZandvliet, heeftnahon-
derd jaardedeurengesloten.
FolklorefiguurLouisClootsgeeft
erommedischeredenendebrui
aan.Of het legendarischecafé
ooitweeropengaat, is afwach-
ten. «Debrouwerijheefthet laat-
stewoord.Wezullenzienof ze
nog iemandzoals ikvinden»,
zegtLouisCloots.

HetBlauwhoevekeinZandvliet is
in de polderstreek een naam als
eenklok. Indejarenzeventigver-
huisde de familie Schillemans
haar herberg-boerderij De
Blauwhoef uit Lillo naar Zand-
vliet, omwille van de uitbreiding
van de haven. De familie nam er
het café ‘Inde tramstatie’ over en
dooptedatomtothetBlauwhoe-
veke. De herberg groeide al snel
uit tot een begrip in Zandvliet.
Zandvlietenaar Louis Cloots nam
het Blauwhoeveke 16 jaar gele-
den over en hield de zaak, die al
meer dan 100 jaar bestaat, open
van ‘smorgenstot ‘snachts.Vorig
jaar deed hij het al wat rustiger
aan en deed hij alleen nog in het
weekendopen.
In het Blauwhoeveke kwam veel
volk over de vloer: boeren, dok-

ZANDVLIET

werkers, fabrieksarbeiders, zelfs
bazen,gepensioneerdeneninhet
seizoen veel wielertoeristen en
wandelaars.Hetcaféhadookheel
watvasteklanten,wanterwaren
een half dozijn polderverenigin-
gen gevestigd: twee biljartclubs,
een duivenbond, een dartsclub,
een fietsvereniging en gansrij-
ders van alle maatschappijen.
«Maar het gaat slecht met alle
drankgelegenheden», zegt Louis

Cloots, die midden deze maand
zal verhuizen. «Daarom ging ik
tijdens de weekdagen al aan de
slagalsmetaalbewerkerbijdefir-
maIvensinLillo.Detijdvan42ca-
fés in Zandvliet komt nooitmeer
terug.Erzijnernogzevenof acht.
Ook in de andere polderdorpen
gaat het bergaf met de cafés.
Nieuwewettenmaken het haast
onmogelijk en personeel aanne-
men isonbetaalbaar.» (FSE)

Dieven stelen alleen schoenen in maat 42 en 44

Indenachtvanmaandagopdinsdagzijn inbrekers
aandehaalgegaanmeteenzestigtalpaarschoenen
bijMNSTrading indeHelmstraat.Opvallend is dat

dedievenvoornamelijk exemplarenhebbenmee-
genomen met schoenmaat 42 en 44. De politie is
eenonderzoekgestart. (TVCA)

BORGERHOUT

Bewoners starten petitie tegen fietsboulevard

Debewonersvandezesappartementsblokkenop
deNieuwdreef zijneenpetitiegestart tegendeaan-
legvaneen fietsboulevarddoorhetRuncvoort-
park.Zevrezendatdeoverlastdieernualheerst
nogergerzalwordenalshetparkonderdeelwordt
van fietspadennetwerk.

Het Runcvoortpark is voorlopig het enige park in
Merksem dat ‘s nachts gesloten wordt, tenminste
als iemand ‘s avonds de poort achter zich toe trekt.
Want vaak hangen er ‘s avonds nog jongeren, fiet-
sers en bromfietsers rond. «Regelmatig komen we
met vrijwilligers de glazen flessen opruimen die
hier blijven liggen», zeggen buurtbewoners Marc
JoosenAlexanderVerstraete.
Zij vrezen dat de overlast nog erger wordt als het
Runcvoortpark onderdeel gaat zijn van een nieuw
fietsnetwerk in het district. Die plannen bestaan al
twee jaar. Twee jaar geleden protesteerden de be-

woners al,maar er gebeurde niets.Maar sinds kort
hangt de bouwvergunning voor de fietsroute aan
de ingangvandeRodeloopstraat. «Als die fietsbou-
levardhierkomt,zalhetparkdagennachtopenblij-
ven. Dat veroorzaakt enkel nogmeer nachtlawaai,
overlastendruggebruik.Daarbijkomtdatdeingang
voor de school pal op de fietsboulevard zal uitko-
men. Als daar een bromfiets doorvlamt, is dat le-
vensgevaarlijk.»Het bewonerscomité startte daar-
om een petitie tegen de nieuwe plannen. Diewerd
aldoormeerdan200bewonersondertekend.Op13
junibezorgenzedepetitieaanhetdistrictsbestuur.
Tot 11 juli kunnen burgers nog bezwaar indienen.
«Dit ishetenigeMerksemseparkwaardewoningen
echt aanhet park grenzen», zegtMarc. «Bij overlast
worden we telkens wakker, kunnen we de politie
bellen en met wat geluk zijn de agenten hier twee
uur later. Als de fietsboulevard er komt, is het hek
helemaal vandedam.» (NBA/FM)

MERKSEM

stedelijknet.Pasvrijdagom9uur
gaan de inschrijvingen hier van
start. Maar de ouders van Merel
begonnen gisteren al te kampe-
ren. Ook zo’n tien andere ouder-

paren dedendat al. «Belachelijk?
Kan best», zegt Bele. «Maar het
gaatomonskind.Als jedanmoet
kiezen tussen twee dagen kam-
peren of Merel binnenkort mis-

schien elke ochtend naar een
school in pakweg Mortsel bren-
gen,danisdekeuzesnelgemaakt.
Dit moet nu gewoon maar even.
Wemakenerwelhetbestevan.»

BELACHELIJK?
KAN BEST. DIT
MOET NU GEWOON
MAAR EVEN
Bele Bardenheuer
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ANTWERPEN
Badboot blijft dicht
ondanks mooi weer
Wie bij dit mooie weer een
baantjewil gaan trekkenendat
gisteren in de Badboot wilde
doen, moest die plannen weer
opbergen. Omdat de afgelopen
weken zò koud waren, raakte
het zwemwater niet op tijd vol-
doende opgewarmd. Vandaag,
vanaf de namiddag, zal de Bad-
boot normaal gezien wél open
zijn. De Badboot opende al op 8
mei. Enkele weken later zag de
eigenaar zich echter genood-
zaakt de deuren weer toe te
doen, omdat de warmtepom-
pen de temperatuur niet meer
ophetgewensteniveaukonden
krijgen. «De pompen zijn nu op
volle kracht aan het draaien»,
zei uitbater Philip De Prest gis-
teren.«Maarwehalennogmaar
24 graden. Dat is te nipt. Tegen
donderdag(vandaag,nvdr.),ui-
terlijk vrijdag, zoudenwe open
moeten kunnen gaan.» Wie
vanaf vandaag wil komen
zwemmen, doet er best aan op
voorhand online te reserveren.
Dit weekend wordt alvast de
stormloopverwacht. (VSH)

WIJNEGEM
Kinderbouwwerf
in Shopping Center
Tijdens de zomermaanden
wordt er in de centrale koepel
van het Wijnegem Shopping
Center een verbouwingsdecor
opgesteld op maat van kinde-
ren. Er komen onder meer een
grote zandbak, kranen, graaf-
machines, en vrachtwagens
waarmee de kinderen zich vol-
op kunnen uitleven. Ondertus-
sen kunnen de ouders vanop
vanopeenbankje,datwerdom-
getoverd in het werfdecor, toe-
kijken. «De werken aan het
Shopping Center inspireerden
ons om er een leuk nevenevent
te maken dat kinderen en ou-
derspleziert», zegtKatrienGey-
senvanhetShoppingCenter.De
‘kinderbouwwerf’ isopenvanaf
8 juni tot en met woensdag 21
augustus. (TVCA)

ProjectontwikkelaarUrbanCapi-
talGroupstart indeCadixwijk
eenopmerkelijkbouwproject.
Hetbedrijf bouwt indeMadras-
straat6gezinswoningen,20ap-

partementen,2penthousesen2
handelsruimtes.Die zijnzozui-
nigdatwat jenormaalaangasof
stroombetaaltpermaand,daar
maaréénkeerper jaarbetaalt.

ANTWERPEN

Zozal ‘DepotCadix’ in deCadixwijk eruitzien. Foto Kos

Het Antwerpse stadsbestuur
heeft altijd vooropgesteld dat de
nieuw te ontwikkelen Cadixwijk
een duurzame stadsbuurtmoest
worden.ProjectontwikkelaarUr-
banCapitalGroup neemt dat nu
érg letterlijk. De projectontwik-
kelaar trekt twee bouwblokken
op, die volledig zijn opgetroken
volgens de passiefstandaarden.
Alleappartementenenwoningen
hebben daardoor een E-peil dat
lager ligt dan E40. Ter vergelij-
king: in een doorsnee apparte-
ment isdat gauwvijf keer zoveel.
«De bewoners van Depot Cadix
zullen enorm besparen op hun
energiefactuur», aldusbouwpro-
motor Inge Caes van UrbanCapi-
talGroup. «De wijk kent in heel

AMPER ENERGIEKOSTEN IN NIEUW WOONPROJECT ‘DEPOT CADIX’
Advocaten drugsbende stellen onderzoek in vraag
Volgens de advocaten van een
drugsbende is het onderzoek te-
gen hun cliënten, een bende
ABC’ers onder wie de geliqui-
deerde Patrick Brisban, gestart
met een vals pv. Een politiecom-
missaris zat gisterenopdegetui-
genstoel.
Op 22 mei 2010 kreeg de politie
een tip van de Amerikaanse col-
lega’s over eenpartij van100kilo
cocaïne die in de haven van Ant-
werpen vanuit Ecuador zou arri-
veren. De drugs werden gevon-
den op kaai 742 en vervangen
dooreenandermateriaal.Dekaai
en omgeving werden geobser-
veerd vanaf 21uur ‘s avonds. Iets

voor 15 uur de volgende dag vie-
len de agenten binnen in een
loods in Zandvliet. Twee bende-
ledenwerdengearresteerd.
In het pv stelde de commissaris
dat ze inde loodswarenuitgeko-
menomdat daar het licht brand-
de. Gisteren gaf hij evenwel toe
dat er gebruikwerdgemaakt van
technische middelen. «Maar dat
stond niet in zijn pv», stellen de
advocaten. «Dus isdatpvvals.»
In de zaak staan ook de bekende
Nederlandse K1-vechter Hesdy
Gerges,zijnbroerAshraf,MarcDe
Weerd en Lucas Boom terecht.
Volgende vrijdag gaat het proces
verder. (KAV)

ANTWERPEN

ASSISEN
ANTWERPEN

•BESCHULDIGDE:Murat
Bayazit (41).
•SLACHTOFFER:ElifeCelik
(40)enAhmetYildiz(46),
liefdesrivaalvanBayazit.
•PLAATSVANDEFEITEN:
CaféHopper,LeopoldDe
WaelstraatophetZuid.
•DATUMVANDEFEITEN:
26april2011.
•FEITEN:Moordenmoord-
poging. BayazitschootYil-
dizmeteenvuurwapendood
toendieElifeCelikwildebe-
schermen.

Sabine Vermeiren
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MURAT BAYAZITVANDAAGVOORASSISENWEGENS MOORD EN MOORDPOGING

ANTWERPEN

Een niet-verteerde
liefdesbreuk - en de fa-
tale gevolgen daarvan
- brengen vanochtend
de TurkMurat Bayazit
(41) voor het hof van
assisen in Antwerpen.
Omdat hij zelfs twintig
maanden nadat het uit
was geraakt nog altijd
niet kon verkroppen
dat Elife Celik (40)
hem de deur had gewe-
zen, trok Bayazit twee
jaar geleden naar jazz-
café Hopper op het
Zuid, waar zijn ex die
vroege ochtend aan
het poetsen was. «Om
te praten», zei Bayazit
altijd. Maar toen hij er
òòk haar nieuwe vriend
aantrof, draaide het
anders uit.

SABINE VERMEIREN

«Diebreukzatmenogaltijdhoog.
Ik weet niet wat me die ochtend
bezieldheeft. Ikhadaldagenniet
meer geslapen. Ik had ook ge-
dronken. Veel gedronken. Endus
ben ik naar café Hopper gegaan.
IkwistdatElifedaarronddattijd-
stip aan het poetsen was. Dat ik
een pistool bij had? Zoek daar
verder niks achter. Ik wou alleen

BeschuldigdeMuratBayazit (links) achter zijn advocaten. Foto De Scheirder

maar praten.» Zo legde Bayazit
het totnutoealtijduit, telkenshij
door speurders werd verhoord.
Omertochmaardikgenoegopte
leggen dat hij nooit de intentie
hadomtemoorden.Maar zo - op
moord - draaide het die bewuste
voorjaarsdag in2011wéluit.

Koffie en krant
Want omdat Elife al maanden
doodsbang was door de bedrei-
gingen van Bayazit, was ze op de
ochtend van 26 april niet alleen
naar café Hopper gekomen. Ze
had Ahmet Yildiz (46) meege-
bracht, demanmetwie ze onge-
veer een jaar na de breuk met
Bayaziteenrelatiewasbegonnen.
Zodedenzehetwelvakerdelaat-
ste tijd: terwijl zij dekroegpoets-
te, dronk hij een kop koffie en las
hijdekrant.Gewoonomertezijn,
voor het geval heethoofd Bayazit
ooit zoubinnenstormen. En toen

dat dan écht gebeurde, bekocht
hij hetmet zijn leven.
Opbasis vanwat Elife altijd heeft
verklaard en wat getuigen kon-
den zien vanop straat, moet Bay-
azit quasi onmiddellijk zijn pi-
stool hebben getrokken toen hij
het bekende jazzcafé rond 6.50
uur ‘s ochtends kwambinnenge-
stormd.Pratenwasduidelijkniet
zijn hoofddoel. Vrijwel meteen
schoothij Elife inhetbeen,waar-
nahijvochtmetYildiz.Tijdensde

worstelinglosteBayazitminstens
twee, mogelijk vier schoten: één
daarvan doorboorde de long van
zijn liefdesrivaal. Nog dezelfde
ochtend, na zijn overbrenging
naarhetziekenhuis,overleedAh-
metYildiz.Bayazitvluchtte,maar
kwamzich later aangeven.
Afgelopenmaandagwerddejury
alsamengesteld.Vanochtendbe-

ginthetprocesmetdevoorlezing
vandeaktevanbeschuldiging. In
de namiddag zal beschuldigde
Murat Bayazit worden verhoord.
Demanstaat terecht voormoord
enmoordpoging.Elifeoverleefde
enzalkomengetuigen.Devrouw
heeft het verlies van Yildiz nooit
verteerd.

Beschuldigde kon relatiebreuk niet verkroppen

DAT IK EEN
PISTOOL BIJ HAD?
ZOEK ER NIKS
ACHTER. IK WOU
ALLEEN MAAR
PRATEN.
Murat Bayazit,
beschuldigde

Slachtoffer Elife Celik. Foto Laenen

Een labomedewerker inCafé
Hopper, kort na de feiten. MDR

Vlaanderen zijn gelijke niet. Het
iseenvoorbeeldvoortoekomstig
duurzaam wonen.» Op veel ma-
nieren bespaart Depot Cadix
energie.Zokrijgtelkewoningeen
aan- en uitknop om stroomver-
spilling te voorkomen, wordt er
driedubbele beglazing voorzien
enwordendemurenextradikge-
maakt bij wijze van isolatie. Ook
bijzonder:omduurzaamvervoer
te stimuleren in de wijk, krijgen
kopers van een huis een gratis
bakfiets.Kopersvaneenapparte-
ment krijgen een plooifiets. De
prijzen? Voor een appartement:
vanaf 135.000. Voor de penthou-
ses:450.000euro.Envoordewo-
ningen: tussen 370.000 en
425.000euro. (VSH)

VASTGOED IN JOUW REGIO


