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Voor zijn twintigste verjaardag 
steekt Cantatille graag een tandje 
bij. “We kozen een bijzonder reper-
toire en een concertzaal die net dat 
tikkeltje meer te bieden heeft”, stelt 
voorzitter Johan Arnout. “Normaal 
gezien brengen we een klassiek re-
pertoire maar nu gaan we voor koor-
covers van hedendaagse muziek. 
Daarom verwijzen we met de mys-
terieuze titel Undercover en de bij-
horende affiche naar James Bond. 

Cantatille houdt popconcert voor twintigste verjaardag
Kruibeke, Sint-Niklaas

Dirigent en koorleden aan het kasteel Wissekerke in Bazel. FOTO GVA

Met Skyfall brengen we trouwens 
ook muziek uit een Bondfilm. Op 
het programma staan verder musi-
calklassiekers uit Fiddler on the Roof, 
legendarische hits als Bohemian Rap-
sody van Queen en filmmuziek als If 
I Needed You uit The Broken Circle 
Breakdown. Om het repertoire vol-
ledig tot zijn recht te laten komen, 
hebben we instrumentale begelei-
ding toegevoegd. De bijval is enorm 
groot want De Casino is uitverkocht. 
Misschien moeten we overwegen om 
in de toekomst nog meer popmuziek 
te brengen.”

Echte concertzaal
Voor het concert wijkt het koor uit 

naar Sint-Niklaas. “Geen evidente 
keuze voor een lokale vereniging 
uit Kruibeke maar we willen van de 
verjaardag een groot feest maken en 
gaan dus voor een echte concertzaal. 
We krijgen meteen de mogelijkheid 

Het Kruibeekse kamerkoor 
Cantatille waagt zich tijdens 
het verjaardagsconcert 
Undercover in De Casino in 
Sint-Niklaas voor het eerst aan 
popmuziek. Kinderkoor De 
Toontrappers maakt meteen 
ook zijn debuut.

Lebbeke
Diensten maken 
vrijetijdspas bekend

Dendermonde
AZ Sint-Blasius 
in de prijzen

Dendermonde
Cursus poetsen  
bij VDAB

De Vrijetijdspas voor kinderen uit 
kansarme gezinnen is al enkele ja-
ren in voege. Met deze pas kunnen de 
kinderen goedkoper deelnemen aan 
activiteiten en aansluiten bij sport-
clubs. Toch werkte het systeem niet 
goed, omdat het niet bekend genoeg 
was. Vandaar de  beslissing om meer 
diensten van de gemeente te laten sa-
menwerken om de pas kenbaarder te 
maken. Maar ook het aantal mensen 
dat er gebruik van kan maken, wordt 
groter. Ook volwassenen die het min-
der breed hebben en senioren mo-
gen de pas aanvragen. In de bib, het 
zwembad, de academie, bij jeugd-
verenigingen en sportclubs kan de 
kaart gebruikt worden. SVOV

De dienst orthopedische heel-
kunde van az Sint-Blasius won de 
Award voor Best Podium Presentati-
on tijdens het Euro Spine Congres in 
Liverpool. Dokter Jan Sys nam die in 
ontvangst. “De Euro Spine meeting 
is het grootste wervelkolomcongres 
in Europa”, zegt communicatiever-
antwoordelijke Dominique Potteau. 
“2800 rugchirurgen uit de hele we-
reld zijn aanwezig. De voordracht 
van Sys werd gekozen uit 80 presen-
taties, die op hun beurt uit 880 inzen-
dingen werden geselecteerd. Ze stel-
de een klinische studie voor.” SVOV

De VDAB Dendermonde start met 
een cursus schoonmaken. Het gaat 
om een mobiele opleiding Schoon-
maken bij mensen thuis. Werkzoe-
kenden kunnen zo in eigen streek 
een opleiding volgen. Van 8 novem-
ber tot 12 december loopt de cursus 
elke werkdag. Wie werk zoekt kan ze 
gratis volgen. Het stadsbestuur van 
Dendermonde en het OCMW helpen 
de VDAB bij het aanschrijven van ge-
schikte kandidaten. Er werd al een 
infosessie georganiseerd door het 
OCMW, maar inschrijven kan nog al-
tijd. Na de opleiding verhoogt de kans 
op werk gevoelig. Er zijn veel vacatu-
res voor schoonmakers. SVOV 

isabelle.stroobant@vdab.be

om beweging in het koor te brengen, 
naargelang de sfeer van het nummer. 
Het specifieke karakter van elk num-
mer komt op deze manier nog meer 
tot zijn recht.” 

Stevige reputatie
Meteen krijgen de bijna dertig le-

den van Cantatille de kans om zich 
van hun sterkste kant te laten zien. 
“We merken dat we intussen een ste-
vige reputatie hebben opgebouwd in 
het Waasland, want onze leden ko-
men niet enkel uit Kruibeke maar 
ook uit onder meer Sint-Niklaas en 
Temse. Intussen zijn we ook begon-
nen met het kinderkoor De Toontrap-
pers, dat trouwens voor de eerste 
keer optreedt tijdens dit concert. Op 
termijn willen we in Kruibeke mu-
ziek aanbieden voor alle leeftijden.” 
GUVV 

www.cantatille.be
www.decasino.be

Beveren

Modestudenten oefenen voor stages in fictieve winkel

De leerlingen van de 
modeafdeling van 
de Sint-Maarten 
Bovenschool gaan 

de komende maanden leren 
verkopen. Ze doen dat aan de 
hand van rollenspelen in hun 
fictieve winkel Marie.

Marie leert 
meisjes verkopen

“We zullen hier vooral veel leren over klantvriendelijkheid”, vertellen de studenten mode van Sint-Maarten 
enthousiast.  FOTO GERT COOLS

De Sint-Maarten Bovenschool 
knoopt weer aan met zijn traditie van 
de leerwinkel, waar studenten kun-
nen leren verkopen. “Maar dit jaar 
is het opzet veranderd”, vertelt leer-
kracht Sarah Casier. “Vroeger kon ie-
dereen in de winkel van het zevende 
jaar Verkoop komen shoppen, maar 

leerwinkel Marie is van de tweede en 
derde graad van de modeafdeling. 
Bedoeling is om de leerlingen goed 
voor te bereiden op hun stages. Ma-
rie is een fictieve winkel, enkel be-
doeld om te oefenen. Dat houdt on-
der meer in dat ze plooi- en vouw-
technieken, winkelinrichting en ook 
verkoop aanleren. Dat laatste via rol-
lenspelen.”

Lastige klanten
Yuthan Verbelen (16) en Thalissa 

Buyl (17) zien het al helemaal zit-
ten. “We vinden dit een goed pro-
ject om te leren verkopen”, zeggen 
de meisjes. “Sommige leerlingen zul-

len zich voordoen als moeilijke klan-
ten. Zo leren we omgaan met lastige 
mensen. Het is de bedoeling dat de 
leerling-verkopers zich in zulke om-
standigheden rustig en vriendelijk 
leren houden. Er zal ook aandacht 
gaan naar de manier waarop wij de 
klanten adviseren bij hun kleding-
keuze. Zo zullen onzekere klanten 
begeleiding nodig hebben. Klant-
vriendelijkheid zal de rode draad 
zijn tijdens dit leerproces. Het zal ons 
zeker helpen voor onze stages. De 
eerste is volgende week al in de Inno 
in het Waasland Shopping Center.” 

YVES VREBOS

Agenda
ZATERDAG 19 OKTOBER
SINT-NIKLAAS
 ● Theater

Het laatste feest. Groots 
muziektheater, choreografisch 
en theatraal georkestreerd. 
Stadsschouwburg, Richard Van 
Britsomstraat 21 om 20u. 

03.778.33.66.

SINT-NIKLAAS
 ● Wijndegustatie

Bone4kids, een organisatie voor 
kinderen met een zeldzame 
botaandoening, organiseert 
een wijndegustatie. Restaurant 
Malpertus, Beeldstraat 10 van 14u 
tot 18u. 

www.bone4kids.be

SINT-GILLIS-WAAS
 ● Concert L’esprit de Jacques

De Vlaamse Micheline Van 
Hautem en Bruno Brel, neef van 
bekende zanger Jacques Brel, 
brengen met L’esprit de Jacques 
een ode aan de overleden zanger. 
Gemeenschapscentrum De Route, 
Stationstraat 201 om 20u. 

deroute@sint-gillis-waas.be

HAMME
 ● Muziek Belgian Blues Challenge

Tien bands strijden om de eer om 
ons land te mogen verdedigen op 
het European Blues Challenge in 
april 2014. Zaal Familia, Petrus Van 
der Jeugdlaan 38 om 18u. 

www.bluesoandaastoazze.com

WAASMUNSTER
 ● Fuif

Scouts Waasmunster organiseren 
een fuif in het kader van de Dag Van 
De Jeugdbeweging. Poc, Rivierstraat 
12 vanaf 21u. 

www.scoutswaasmunster.be

LOKEREN
 ● Theater Zonder iemand

Wannes Capelle zoekt de sfeer 
op van een huiskamerconcert. CC 
Lokeren, Kerkplein 5 om 20.15u. 

www.lokeren.be

TEMSE
 ● Wandeling

Nacht van de duistere trage weg.
Een nachtelijke begeleide 
wandeling. E-Move, Afschrijverslaan 
1 van 19u tot 23u. 

www.temse.be

ZONDAG 20 OKTOBER
SINT-NIKLAAS
 ● Lezing

Moeder, van waar komen wij? Een 
bondig en helder overzicht van 
recent wetenschappelijk onderzoek 
over het ontstaan van de mens en 
zijn toekomst. SteM, Zwijgershoek 
14 van 10.30u tot 12u. 

03.778.34.50.  
ASKE

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober 2013 WAAS & DENDER.25

Rupelmonde

Chiromeisjes sparen voor broodnodige nieuwe lokalen

De meisjes van Chiro De 
Spiraal feesten vandaag 
zaterdag een hele dag 
om geld in te zamelen 

voor de nieuwe lokalen, 
waarvoor ze samen met de 
scouts sparen. Ze gaan uit de 
bol op het Mercatoreiland.

Eiland in feeststemming

De leden van Chiro De Spiraal feesten zaterdag in een tent op het Mercatoreiland. Ze zamelen geld in voor hun bouwplannen. FOTO’S GERT COOLS

Veel jeugdbewegingen zitten de 
laatste jaren stevig in de lift en dat 
is ook het geval bij de Spiraal. “Het 
aantal leden is sterk toegenomen en 
staat momenteel op zo’n 120”, rekent 
groepsleidster Lien Ledent. 

Die groei blijkt ook problemen 
met zich mee te brengen. “Onze lo-
kalen, die gelegen zijn vlakbij het 
Gildenhuis, zijn te klein geworden. 
Bovendien zijn de lokalen niet meer 

in al te beste staat. Daarom moeten 
we uitkijken naar nieuwe lokalen. 
De scouts, die op dezelfde locatie 
gevestigd zijn en met wie we een 
speelkoer delen, zijn er nog slechter 
aan toe. Hun lokalen zijn in slechter 
staat en er is geen verwarming meer 
mogelijk. Zij kunnen dus niet eens 
wachten op nieuwe lokalen en zoe-
ken deze winter hun toevlucht in een 
container”, weet Lien.

Locatie nog vraagteken
Om nieuwe lokalen mogelijk te 

maken, werd een bouwfonds opge-
richt. “Zo hopen we al wat geld te 
kunnen sparen tegen de tijd dat we 
de lokalen kunnen realiseren. Op dit 
moment liggen enkele mogelijke lo-
caties op tafel, maar er is nog geen 

Vrienden van de overleden 
Peter ‘Pee’ Vercauteren 
plaatsen binnenkort 
een gedenkteken op het 
Apostelplein in Sint-Niklaas, de 
plaats waar de man vorig jaar 
het leven liet. 

Vlindertegel
voor dode 
zinloos geweld

De 43-jarige kunstenaar kreeg in 
december 2012 na een caféruzie een 
kopstoot. De kunstenaar viel neer en 
bleef ruim anderhalf uur op de grond 
liggen. Zowel de dader, Wesley L. uit 
Zwijndrecht, als verscheidene ande-
re voorbijgangers lieten de man al die 
tijd liggen. De politiecamera die bo-
ven de plaats delict hing, registreer-
de de feiten niet. Een aantal voorbij-
gangers werd verhoord op verden-
king van schuldig verzuim, maar 
daarvan werd niemand aangehou-
den. 

Vrienden van de man willen nu 
een gedenksteen plaatsen, een te-
gel met daarop een vlinder. 

Wesley L. komt een van de ko-
mende weken voor de raadkamer 
in Dendermonde, die hem wellicht 
doorverwijst naar de correctionele 
rechtbank. 
SOPY

Sint-Niklaas

Hamme, Haasdonk
Wandelen langs 
trage wegen

Op de Dag van de Trage Weg krij-
gen de Waaslanders zondag de kans 
om trage wegen in Hamme te ont-
dekken. Vandaag zaterdag is er al in 
Haasdonk een mooie wandeltocht 
langs verkeersluwe wegen te bele-
ven. De tocht start er op het domein 
Hof ter Saksen aan de Haasdonk-
baan 101. Inschrijven kan van 9 tot 
14u. “Trage wegen zijn er voor wan-
delaars, fietsers en landbouwers”, 
legt  de Hamse duurzaamheidsamb-
tenaar Mireille Vermeiren uit. “Het 
zijn verbindingen om op een veilige 
en leuke manier naar werk, school, 
buurtwinkel of akker te gaan, of om 
een fijne wandeling te maken. Het 
zijn aangename alternatieven voor 
drukke wegen.” De wandeling langs 
trage wegen start om 14u in De Bier-
hoeve, Kaaldries 162 in Hamme. WO

Voor Hamme: 0499.73.35.14.

“Onze lokalen zijn  
te klein en niet meer 
in goede staat.”
LIEN LEDENT
CHIRO SPIRAAL, RUPELMONDE

keuze gemaakt. Dus daar kunnen we 
nog niets over zeggen. Laat staan dat 
er al sprake is van een timing of van 
een mogelijke invulling van de loka-
len.” In afwachting blijven de jonge-
lui niet bij de pakken zitten. Eerder 
dit jaar verkochten Chiro en scouts 
al samen soep om hun fonds te spij-
zen en dit weekend leveren de Chi-

romeisjes een nieuwe inspanning. 
Vrijdagavond begonnen ze een 
tweedaags feestweekend in een ver-
warmde tent op het Mercatoreiland. 
voor een feestweekend voor klein en 
oud. Enkele plaatselijke bands gaven 
al het beste van zichzelf in de Island-
bar. Zaterdag om 14u start een heus 
kinderfestival, met als thema jungle. 

Kinderen mogen zich dus verkle-
den. In ruil voor de toegangsprijs 
van 4 euro krijgen de kinderen twee 
drankjes, een pakje chips, een ver-
rassing en natuurlijk een hele mid-
dag spelplezier. 

De Islandparty sluit zaterdag-
avond het feestweekend af. De toe-
gangsprijs bedraagt 4 euro.

GUY VAN VLIET

Wij maken            úw keuken!


