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Het keizerrijden van de verenigde gansrijders in de
Antwerpse polder, start om 15 uur in de Stabroekse
Dorpsstraat. Dat gebeurt op het gedeelte tussen de
KleineMolenwegenBrouwerstraat.
De voorafgaande keizerlijke stoet vertrekt er om
13.30uur.Destoetmetalledeelnemerstepaard,mu-
ziekmaatschappijen en 20 groepen, volgt een par-
cours door het dorp: Smoutakker, Binnenpad, Geel-
vinckstraat, K. Van Tichelenlaan, GroteMolenweg,
Rode Hoevelaan, Grimaldilaan, Ridderhoevelaan,
GroteMolenwegenterugnaardeDorpstraat.Tijdens

de stoet is het verboden omop die route te parkeren
ofstil testaan.Destoetwordtgeschouwdterhoogte
vanhetgemeentehuis.
Na doortocht gaan de ruiters rechtdoor tot aan de
galg.DaarmoetuittredendkeizerArneBastiaenssens
zijnmantelenkrooninleveren,waarnahetspelbegint.
In verschillende cafés is er muziek en randanimatie.
Het centrumvanStabroek (N111) is verkeersvrij. Het
verkeer wordt omgeleid. Ook de bussen van De Lijn
volgenomleidingen.Tijdenshetkeizerrijdenstaaner
ookenkelekermisattractiesophetkerkplein. (FSE)

STABROEK Zo verloopt het keizerschap zondag

«Niets kan tippen aan keizerstitel»
BERENDRECHT

Nooit deed iemand het student Vincent
Koch (18) voor bij het gansrijden: de ti-
tel afpakken van je eigen vader. Zondag
mogen vader Filip (44) en zoon Vincent
dus beiden deelnemen aan het keizerrij-
den. «Wie van ons beiden de titel pakt is
bijzaak. Wij willen de kroon opnieuw
naar Berendrecht halen, om volgend
jaar het keizerschap hier te mogen or-
ganiseren.»
FONS SCHRYVERS

Het recente koningrijden staat
met grote letters in de kroniek
van de Berendrechtse familie
Koch. Op dezelfde dag dat vader
Filip thuis nog werd uitgehaald
als uittredende koning bij de
Nieuwe Gans, trok zoon Vincent
enkele uren later de ganzenkop.
Eenhistorischegebeurtenis inde
67-jarige geschiedenis van zijn
maatschappij. Nog nooit werd
een koning opgevolgd door zijn
zoon.Ooknietbij anderegansrij-
dersmaatschappijen. Beiden tre-
denzondagopnieuwinhetstrijd-
perk om de keizerkroon te pak-
ken. De hoogste titel voor een
gansrijder, enkel voorbehouden
aanruitersdiealeenkoningstitel
op zak hebben. Tijdens het kei-
zerschap strijden 24 recente ko-
ningen van zeven gansrijders-
maatschappijenendeuittreden-
dekeizer tegenelkaar.

Eigen kans grijpen
Inde familieKoch isVincentalde
derde generatie van gansrijders.
«Zowelmijnovergrootouders,va-
der als schoonvader reden de
gans», vertelt vader Filip. «Ik rij
zelf al 24 jaarmee enben al twee
keerkoninggeworden.ToenVin-
cent de kop triomfantelijk in de
hoogtestak,was ikdoorhetdolle

heen. Zijn eerste winst was voor
mij emotioneler dan bij mijn ei-
gentitel.»TochmoetVincentzon-
dagniet rekenenophulpvanzijn
vader. «Ik grijpmijn kans voor de
volle 100 procent. Hoe mooi de
koningskroon ook is, hij kan niet
tippenaande titel vankeizer.Die
wil ik zelf voor de eerste keer be-
halen.Wat nietwil zeggen dat ik
hetVincentnietgun.»Vincentre-
ageertonmiddellijk:«Spijtigvoor
mijn vader,maar ik laat ook voor
niemanddekophangen.»

Stoere binken
Koning Vincent rijdt nog maar
vier jaarmee,maarisbezetenvan
het gansrijden. «Op basisschool
Noordlandredenwealskinderen
ookdegans.Alskleuterwerdiker
drie keer koning. De ‘kop’ was

FilipKoch en zijn zoonVincent nemenallebei deel aan het keizerrijden.
«We trainen samen in deBerendrechtse bossen.» Foto Laenen

Filip Koch en zoon Vincent strijden zondag om keizerskroon bij gansrijden WIJNEGEM

Infotentoonstelling
over sluizen
voor inwoners
Het gemeentebestuur van Wij-
negem en NV De Scheepvaart
organiserenvrijdagenzaterdag
eeninfotentoonstellingoverhet
sluizencomplex.
Bijhetbekijkenvandemogelijk-
heden om het complex uit te
breiden, werden een aantal op-
lossingen voorgesteld. Ook de
toekomst van de brug over het
Albertkanaalwordtonderzocht.
Datonderzoekzal tegeneinddit
jaar tot een keuze leiden. Met
een infotentoonstelling willen
de partijen de Wijnegemnaren
betrekkenbij hetonderzoek.
Iedereen iswelkominde raads-
zaal van het gemeentehuis op
vrijdagvan9tot12uurenvan15
tot19uur.Opzaterdag isde ten-
toonstelling open van 10 tot 15
uur. (FSL)

ANTWERPEN

Station
Antwerpen Dam
niet terug open
Eind2011slootdeNMBShetsta-
tion AntwerpenDam in dewijk
AntwerpenNoord.«Dit iseentij-
delijke maatregel», klonk het
toen. «Eind 2014 heropent dit
station.»Maar die termijn is in-
tussen al verstreken en het ziet
er niet naar uit dat de NMBS op
korte termijnvanplan isomhet
staton opnieuwopen te stellen.
«Wemoeten 20 procent bespa-
ren», klinkt het nu bij de spoor-
wegmaatschappij. «Daarom
heropenenweAntwerpenDam
niet.» (FM)

BRASSCHAAT
Mislukte inbraak
Dieven hebben dinsdag proberen
in te breken in eenwoningaanDe
Dries. Het bleef echter bij een po-
ging, want de daders geraakten
nietbinnen. (VTT)

ZANDHOVEN
Werkmateriaalgestolen
Dieven hebben ingebroken in een
bestelwagen die geparkeerd
stond in de Langestraat. De da-
ders gingen aan de haal met wat
werkmateriaal. (VTT)

toeneenkousgevuldmet snoep-
jes», vertelt hij. «Om keizer te
worden heb je 70 procent geluk
nodigomdekoptepakken.Daar-
naast is er nog 20 procent kennis
en vaardigheid. Dan blijft er nog
maar 10 procent krachtpatserij
over. De vele stoere binken die

ook meedoen, hebben dus zeker
geenstreepjevoor.»
Beide koningen rijden op hun ei-
genpaard.Alsvoorbereidingtrai-
nen ze geregeld samen in de Be-
rendrechtse bossen. Vader Filip
gelooft niet in een speciale tech-
niek, die hij zou kunnen doorge-

ven aan zijn zoon. «Er doen veel
verhalenderonde.Zozoujemoe-
tentrekkenophetmomentdat je
paard een stap vooruit zet. Maar
gansrijden is uiteindelijk een
kwestie van geluk. Goed kunnen
paardrijden is het enige voor-
deel.»

Toen Vincent koning
werd, was ik door
het dolle heen.
Het was emotioneler
dan bij mijn eigen titel

FILIP KOCH

De grote bar op
het middenplein
van Shopping
Stadsfeestzaal is
volledig gesloopt.
In opdracht van
de Kempense
brouwerij Cor-
sendonkwerktde
aannemer intus-
sen verder aan de
bouw en inrich-
tingvaneennieu-
we horecazaak,
op de plek waar
vroeger jarenlang
dechampagnebar
was gevestigd. Op
het middenplein
staat nu een klei-
necaravanwaarje
een kopje koffie
kan bestellen. De
komende tijd
start de bouwvan
enkele kiosken
die pop-upwin-
kels zullen huis-
vesten op het
middenplein.

(FM)

ANTWERPEN Bar in Shopping Stadsfeestzaal gesloopt

Debar op hetmiddenplein is helemaalweg.Achter de schutting bouwt
brouwerij Corsendonck ondertussen voort aan een nieuwehorecazaak. Foto Laenen

Debewonersvandesocialeap-
partementenbovenhetOCMW
Maria-ter-Heidehove inBras-
schaat zijnboos. «Deafvalcontai-
ners zittenovervol enniemand
doeter ietsaan»,klinkthet.Ook
opdeFacebookpagina ‘Gezijt
vanBrasschaatalsge...’ zijnde
containerseendrukbesproken
onderwerp.

«Sinds1 februari horendebewo-
ners de nieuwe ondergrondse
containers iets verderop te ge-
bruiken», zegtHildeBleyenbergh,
centrumleider.«DeVoorkempen,
een sociale huisvestingsmaat-
schappij, had SITA gevraagd de
oude rolcontainers vorige week
vrijdagop tehalen.Dat isniet ge-
beurd omdat ze overvol zitten.
WanneerSITAhetafvalkomtop-
halen, zitten de containers on-
middellijk weer vol. Onmogelijk

omdecontainerseendaglaterop
tehalen», zegt ze.
«Het is inderdaad zo dat wij de
rolcontainersmoestenophalen»,
zegt de woordvoerder van SITA,
specialistophetgebiedvanafval-
beheer. «Maar het ophalen van
containers en het ledigen van
containers gebeurt met een an-
der type vrachtwagen. Als de be-
woners de oude containers blij-
ven gebruiken, kunnen wij die
rolcontainers niet verwijderen.
Ermoetduseersteenafvalwagen
decontainerkomenledigen,ach-
teraf kan een gewone vrachtwa-
gendiecontainersophalen.Maar
danmogen de bewoners die niet
meergebruiken», zegtdewoord-
voerder.
Vandaag vindt er een nieuwe le-
diging van de afvalcontainers
plaats.Vrijdagwordendecontai-
nersopgehaald. (KCS)

Bewoners boos om
overvolle afvalcontainers

BRASSCHAAT

Deovervolle containers aan hetOCMW inBrasschaat. Foto KCS

HiPEstates,eenvastgoedmakelaaruitSchil-
de, is hip in Spanje. Nooit werden er zoveel
woningen in het buitenland gekocht. Zaak-
voerder Leen Vermeulen en partner Steven
Theuniszijnal21jaargespecialiseerdinbui-
tenlandse vastgoedmarkt. Ze wonnen zelfs
een award met hun werk, de ‘Property
AwardBest SalesAgent2014’.
«Devraagnaareenwoninginhetbuitenland
wordt elk jaar groter», zegt zaakvoerder

Leen. «Spanje is heel populair vanwege het
goede klimaat en de korte afstand. De prij-
zen van appartementen en huizen liggen
momenteel erg laag.»
«Veel jonge mensen zien het als een inves-
tering. Hun spaargeld op de bank brengt
toch bijna niks meer op», gaat Leen verder.
«Jonge gezinnendie inhet hoogseizoen een
hotel boeken in Spanje, betalen vaak veel
geld.Daarom investeren ze liever in eenap-

partement dat ze tijdens de rest van het
jaar dan weer kunnen onderverhuren», al-
dusLeen.
Wie een huis of appartement in Spanje wil
kopen kan dat al vanaf 150.000 euro. «Daar
kan je al een erg leuk appartementmee ko-
pen», gaatLeenverder.«Wehebbennatuur-
lijk ook luxueuze appartementen van
200.00 euro of 300.000 euro en zelfs villa’s
vaneenmiljoeneuroenzelfsmeer.» (KCS)

SCHILDE

Makelaar uit Schilde verkoopt vlot Spaanse huizen
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Prijzen dalen of prijzen stijgen?
de markt trekt al weer geruime tijd aan, wat dan weer

gevolgen heeft voor de prijzen. verwacht wordt, dat de

prijzen van nieuwbouwwoningen in de kuststreken in

2015 met gemiddeld 5% zullen stijgen!

waarom dus nog wachten? Genieten doe je nu!

Spanje, por favor!
Een tweede verblijf in Spanje is terug HIP

Maak nu je droom waar ...
Meer dan ooit is het de uitgelezen moment om te inves-

teren in een tweede verblijf in spanje. Uw spaargeld op

de bank brengt zo goed als niets op. beter is te investe-

ren in een tweede woning. U beleeft er niet alleen plezier

aan, maar u geniet eveneens van een mooi rendement.

vorig jaar kochten er maar liefst elke dag 10 mensen een

huis in spanje! vooral de kustgebieden zoals de costa

del sol, costa brava en costa blanca zijn daarbij favoriet.
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