
WS

15Waasland
dinsdag  27  juli  2021

LOKEREN
Markt woensdag hele
dag afgesloten
Stad Lokeren laat weten dat de
markt woensdag een hele dag ver-
keersvrij blijft. Na de wekelijkse
woensdagmarkt wordt de kermis
ter gelegenheid van de Lokerse
Feestweek opgesteld.
Na een jaartje afwezigheid door
corona keert de kermis dus terug in
Lokeren. Zo zullen er naast Lokerse
Feesten dus ook kermiskramen
aanwezig zijn tijdens de Feestweek
en kunnen de jonge bezoekers hun
hart ophalen. (YDS)

ZELE
Tweede editie van
boek over kroostrijke
gezinnen op komst
Er is een opvolger op komst van het
boek ‘Gezinnen XL’ van Frank Coe-
ne en Mark De Block. Er is nog
plaats in het boek voor Zeelse ge-
zinnen met vijf kinderen of meer
van vroeger of nu.
In hun eerste boek belichtten Coe-
ne en De Block al verschillende ge-
zinnen door de tijd heen. ‘Gezinnen
XL 2’ zal verschijnen in december
2021. Gezinnen die interesse heb-
ben om deel te nemen, kunnen con-
tact opnemen via
mark.deblock@telenet.be of
0474/645.176. (YDS)

HAMME
Man loopt
brandwonden op 
bij steekvlam uit
elektriciteitskast
Bij een brand in de Amaat Jooslaan
in Hamme is gisteren een man die
aan het werken was aan de elektri-
citeitskast van een huis met der-
degraadsbrandwonden afgevoerd
naar het ziekenhuis. Bij de vervan-
ging van een onderdeel ging er iets
mis, waardoor er een hevige steek-
vlam ontstond.
Het was iets voor 9 uur dat de
brandweer van Hamme werd op-
geroepen voor een brand in een
woning. «Bij aankomst had de man
al een groot deel kunnen blussen
met een poederblusser, en ook de
bewoonster van het pand kon al
een groot deel blussen waardoor er
enkel nog rookontwikkeling was»,
zegt Paul Van Der Cruyssen. 
«Bij de werken aan de kast moet er
iets naar binnen gevallen zijn, wat
een steekvlam veroorzaakte en zo
de brand in gang zette», klinkt het.
«De man raakte gewond aan de
arm en ook de vrouw werd met lich-
te rookintoxicatie overgebracht
naar het ziekenhuis», klinkt het. 
De schade in de woning bleef geluk-
kig beperkt. De brandweer heeft de
hele installatie ontmanteld en een
grondige controle gedaan in de wo-
ning.  (KBD)

Op sociale media zijn inwoners van
Moerbeke een petitie gestart tegen de
mogelijke sluiting van het recyclage-
park door klachten uit de buurt. Burge-
meester Robby De Caluwé (Open Vld)
roept op tot sereniteit. 

Het is al langer bekend dat de toekomst
van het recyclagepark in de Damstraat
op losse schroeven staat. Omwonenden
zijn de geluidsoverlast beu en dienden
klacht in. Momenteel zijn er twee aan-
vragen lopende: een aanvraag van af-
valintercommunale IDM bij de ge-
meente Moerbeke om toch grofvuil en
matrassen te mogen lossen op het hui-
dige recyclagepark en een aanvraag van
datzelfde IDM bij de provincie om een
nieuwe tijdelijke vergunning voor
maximaal 5 jaar te krijgen voor de uit-

bating van het huidige recyclagepark
waarbij de gemeente belooft om zich in
te spannen om samen met IDM op zoek
te gaan naar een nieuwe locatie op de
voormalige site van de suikerfabriek.
Beide aanvragen zijn lopende.

Geluidsnormen overschreden
Honderden inwoners van Moerbeke
brachten intussen al een stem uit op een
petitie om het recyclagepark te behou-
den. Burgemeester Robby De Caluwé
(Open Vld) is naar eigen zeggen niet he-
lemaal gelukkig met het initiatief. «Het
verhit de discussie onnodig, en het ge-
meentebestuur moet niet overtuigd
worden. Het is de provincie die zal be-
slissen of het recyclagepark daar vol-
gend jaar nog tijdelijk kan blijven of
niet. Maar de provincie zal zich daar-

voor op de feiten baseren. En die feiten
zijn onder andere dat de geluidsnormen
wel degelijk overschreden worden.
Men lijkt soms te vergeten dat de acti-
viteiten op het recyclagepark ook zijn
uitgebreid en de activiteiten niet meer
te vergelijken zijn met twintig jaar ge-
leden. De petitie gaat van het eenzijdige
belang uit dat men een recyclagepark
wil behouden. Daar is niemand op te-
gen, ook die buren niet, en wij zullen er
ook alles aan doen om dat mogelijk te
maken. Ik steun dus de vraag van de pe-
titie. Bovendien: het is helemaal niet ze-
ker dat het recyclagepark zal verdwij-
nen in Moerbeke.»

Rechten
Maar ook de buren hebben hun rechten
stelt de burgemeester. «Ik vraag aan ie-

dereen om die ook te respecteren. Zij
hebben ook recht op hun rust. Dat is de
reden waarom we twee jaar geleden al
beslisten om het recyclagepark te ver-
huizen. We willen dus een recyclage-
park in de gemeente behouden, maar
op een betere locatie, meer bepaald de
voormalige suikersite. Alleen: een her-
lokalisatie vraagt tijd. En die tijd hebben
we niet, omdat de milieuvergunning
vervalt in juli 2022. We kunnen dus al-
leen maar hopen dat er rekening wordt
gehouden met het tijdelijke karakter
van de verlenging. Als we alle maatre-
gelen moeten nemen om de geluids-
overlast binnen de normen te houden,
dan kunnen we net zo goed op de hui-
dige locatie blijven. Alleen: dat willen
we niet, dat is op lange termijn nooit de
juiste keuze.» (YDS)

Moerbekenaren starten petitie tegen mogelijke sluiting recyclagepark

ZESTIGER VOERDE  IN EIGEN TUIN177 TELLINGEN UIT VOOR NATUURPUNT

Ortwin is nieuwe ‘vlindertelkampioen’

Het was de prachtige tuin van
zijn grootvader die de passie
voor vlinders in zijn jeugdjaren

aanwakkerde. Midden jaren
tachtig besloot Ortwin zijn tuin
helemaal in te richten op maat
van vlinders. «Bloemen die
nectar dragen, maar ook
waardplanten waar vlinders
eitjes op leggen, zijn daarbij
cruciaal», verduidelijkt Ortwin.
«De vlinderstruik, de naam
zegt het zelf, is een goed voor-
beeld van een plant die vlin-

ders aantrekt. Moest ieder
Vlaams huishouden er één in
zijn tuin zetten, zou dat een
groot verschil maken. Nu zijn
er helaas te veel ‘groene woes-
tijnen’: tuinen met een uitge-
streken gazon en weinig in-
sectvriendelijke beplanting.»
Het is een gekend gegeven dat
de vlinder de laatste decennia
achteruit boerde in onze con-
treien. «In tegenstelling tot de
mens is de aantasting van het
leefmilieu meteen te merken
bij de vlinders», weet Ortwin.
De jaarlijkse Grote Vlindertel-
ling van Natuurpunt liep deze
zomer van 3 tot 25 juli. «Die
drie weken zijn mijn jaarlijks
hoogtepunt. Daar moet alles
voor wijken», zegt de vlinder-
liefhebber uit Waasmunster.
Elke telling van vijf minuten
kon doorgegeven worden op
de website www.vlindertel-
ling.be. Ortwin haalde de afge-
lopen drie weken maar liefst

Al van kindsbeen is hij gefascineerd
door vlinders en zijn tuin in Waasmun-
ster is een waar paradijs voor de kleur-
rijke insecten. Ortwin Hoffmann (64) uit
Waasmunster kroonde zich de afgelo-
pen drie weken met 177 tellingen tot
‘vlindertelkampioen’ van de Grote Vlin-
dertelling van Natuurpunt. «Als iedere
Vlaming een vlinderstruik zou zetten in
zijn tuin, zou dat een grote vooruitgang
betekenen voor de vlinderpopulatie.»

YANNICK DE SPIEGELEIR

WAASMUNSTER

De drie weken van de
Grote Vlindertelling
zijn mijn jaarlijks
hoogtepunt

ORTWIN HOFFMAN
VLINDERTELKAMPIOEN

Ortwin Hoffmann voerde de afgelopen drie weken 177 vlindertellingen uit  in zijn tuin. 
Foto’s Ortwin Hoffmann

Op de MPET-terminal in Doel
hebben maandag de eerste bui-
tenlandse zeelieden een prik
gekregen van een Covid-vaccin.
België is het eerste land dat een
vaccinatiecampagne start voor
alle zeevarenden, ongeacht
hun nationaliteit. De Russische
bemanning van het container-
schip ‘MSC Joy’ kreeg de pri-
meur en mocht aanschuiven
voor een Johnson & Johnson-
vaccin.

In de Belgische wereldhavens
leggen jaarlijks meer dan 5.500
verschillende schepen aan
waarop in totaal circa 80.000
zeevarenden werkzaam zijn.
Deze zeevarenden leven gedu-
rende lange tijd op zee in geslo-
ten groep. Gevaarlijk als er dan
een corona-uitbraak is aan
boord. Bovendien zijn een groot
deel van deze mensen afkom-
stig van landen waar Covid-19-

vaccinatie vandaag onvoldoen-
de of niet beschikbaar is voor
zeevarenden. Om deze moeilijk
bereikbare doelgroep maxi-
maal de kans te geven zich te la-
ten vaccineren, werden ambu-
lante vaccinatieteams opge-
richt die zich zullen begeven
aan boord van de zeeschepen in
de Belgische havens. Vice-pre-
mier en minister van Noordzee
Vincent Van Quickenborne
woonde het toedienen van de
eerste vaccins maandag bij. «De
strijd tegen Covid-19 beperkt
zich niet enkel tot België, maar
vraagt een wereldwijde aan-
pak», legt hij uit. «Scheepvaart
staat symbool voor de wereld-
wijde handel en stelt meer dan
1,5 miljoen zeevarenden, van
uiteenlopende nationaliteiten
te werk. Voor een groot aantal
van die zeelui is er geen vacci-
natie beschikbaar in eigen land
waardoor ze blootgesteld blij-

ven aan het virus. België heeft
één van ‘s werelds grootste ha-
vens en neemt daarom het
voortouw om vaccinatie toe-
gankelijk te maken voor alle
zeevarenden die aankomen
met een schip. We roepen ande-
re landen op ons voorbeeld te
volgen.»
De vaccinaties zullen voorna-
melijk gebeuren aan boord van
schepen onder toezicht van Me-
diport en met bijstand van de
ziekenhuizen uit de Gasthuis-
groep Antwerpen. Om prakti-
sche redenen is gekozen voor
het Johnson & Johnson-vaccin
omdat hiervan maar één dosis
nodig is. Samen met Duitsland
en de Verenigde Staten is België
het enige land dat buitenlandse
zeevarenden vaccineert. Ons
land is wel uniek in de wereld in
de aanpak met ambulante
teams die aan boord gaan voor
de vaccinatie.(PKM)

177 keer zijn notaboekje boven
en houdt alle waarnemingen
minutieus bij in een spread-
sheet. «De eerste twee weken
vielen tegen door het weer.
Toen zag ik gemiddeld 5 of 6
vlinders per telling van 2 of 3
verschillende soorten. Het
mooie weer van de afgelopen
week maakte een groot ver-
schil. Dan kon ik per telling 20
tot 30 vlinders spotten van 8 tot
15 soorten.»

22 soorten
«In totaal heb ik 22 soorten
waargenomen. De soorten die
ik het meest heb gespot zijn de
dagpauwoog, de atalanta en
het klein koolwitje. Die doen
het ook goed in het algemene
overzicht van de Vlindertel-
ling», vertelt de Waasmunste-
raar. Het meest trots is Ortwin

De dagpauwoog en het scheefbloemwitje (rechts).

Op zoek naar een uniek
kledingstuk om deze zo-
mer te dragen? Valérie
Baeke (28) van Ylle Knit-
wear lanceerde onlangs
haar nieuwe zomercol-
lectie ‘Sunday Girl’ met
handgehaakte topjes en
bralettes. 

Al sinds 2015 timmert Va-
lérie aan de weg met Ylle
Knitwear met handge-
maakte kledingstukken:
van bralettes (gehaakte
bh’s zonder ijzerwerk) tot
haarbanden. «Handwerk
is mijn passie. Bovendien
zit het in de familie. Mijn
grootmoeder maakte op
haar 14 jaar al haar eigen
kleren en al mijn nichten
haken.»
Na een adempauze pikte
ze twee jaar geleden op-
nieuw de draad op. Met
haar nieuwe zomercollec-
tie ‘Sunday Girl’ wil ze in-
spelen op de herwonnen

vrijheid na de coronacrisis. 
De Lokerse, die intussen
uitgeweken is naar Kalken,
draagt duurzaamheid
hoog in het vaandel. «Alle
stukken zijn gemaakt van
100 % bio-katoen en ik
werk zonder voorraad. Al-
les wordt gehaakt op
maat.»
In de afgelopen jaren heeft
Valérie een trouw cliënteel
opgebouwd. «Het is fijn om
te zien dat mensen blijven
bestellen. Zo heb ik ook
een mooie samenwerking
op poten kunnen zetten
met de Gentse winkel Am-
persand, waar mijn haar-
banden en sjaals te verkrij-
gen zijn.» De prijzen van de
nieuwe collectie variëren
tussen 60 en 85 euro. Voor
meer informatie kan je
surfen naar www.ylleknit-
wear.be. Verkooppunten:
Honesse.com en ylleknit-
wear.be.

(YDS)

LOKEREN

Valérie Baeke van Ylle heeft met ‘Sunday
Girl’ een nieuwe collectie uit. Foto Kleo Van Ostade

Valérie van Ylle Knitwear lanceert nieuwe zomercollectieBEVEREN/ANTWERPEN
Vaccinatieteams gaan van start met inenting van buitenlandse
zeelieden: «Voor velen is geen vaccin beschikbaar in eigen land»

op de waarneming van het
scheefbloemwitje. «Het is een
nieuwe soort die pas vijf jaar
geleden voor de eerste keer is
waargenomen in ons land: in
de Ardennen. Vorig jaar zijn ze
voor het eerst over de Schelde
geraakt en heb ik ze ook als eer-
ste in onze tuin kunnen spot-

ten.» Voor de reden is het niet
ver zoeken. «In onze tuin staat
de scheefbloem. Deze plant
hebben ze heel specifiek nodig
om eitjes op af te zetten. Dit
voorjaar waren ze er opnieuw
en heb ik 80 eitjes zien afzet-
ten. Dagelijks kan ik er 2 tot 7
in onze tuin waarnemen.» 


