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Vuilnisbakken krijgen tweede
leven bij jeugdbewegingen
MECHELEN
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Fiona, Kelly, Bianca en Silvana nemen even een rustpauze tijdens het zwemmen.

Voorinschrijvingen zijn enorm succes

Zwembad van Nijlen gaat
na twee jaar weer open
NIJLEN

Na twee jaar sluiting is
het zwembad van Nijlen
maandag opnieuw opengegaan voor het publiek.
Meer dan 250 zwemmers
reserveerden op voorhand een plaatsje om op
deze openingsdag baantjes te kunnen trekken.
GINO VAN LOOY

Heel tevreden met de opening was sportbeheerder
Ruud De Wachter. “Normaal
is augustus een kalme maand
voor de zwembaden, maar
hier wil iedereen wel eens
langskomen. Deze maand is
het trouwens gratis. We zijn
vanaf nu ook elke dag een
half uur vroeger open, vanaf
8.30 uur om precies te zijn.
We sluiten ook een half uur
later, om 21 uur. Op vrijdag is
dat zelfs om 22 uur.”
De eerste zwemmer in de
namiddagsessie is Yorben

Stymans (16) uit Herenthout.
“Ik kwam hier vroeger ook
vaak zwemmen met school.
Ik ben dus blij dat het bad opnieuw open is. Ik was er snel
bij om me in te schrijven. Het
kan goed zijn dat ik hier tot
het sluitingsuur blijf.”

Baantjes trekken
Marie-Josée Peers (64) uit
Ranst is ook blij met de heropening. “Vroeger kwam ik
hier twee keer per week
baantjes trekken. Tijdens de
sluiting moest ik noodgedwongen uitwijken naar Wijnegem. Ik trek altijd veertig
baantjes.”
Ook niks dan lachende gezichten bij de vriendinnen
Kelly, Bianca, Fiona en Silvana. “Wij zwemmen tussen de
zestig en tachtig lengtes”, aldus Kelly. “De voorbije jaren
zijn we niet vaak gaan zwemmen. Dat wordt afzien, dus.
Ik denk dat we in een uurtje

ons doel bereikt zullen hebben.”

Watergewenning
Kina Coesemans uit Herenthout komt met haar zoontje Alex (4). “Zelf ben ik niet
zo’n waterrat. In Herentals
en Lier is het altijd zeer druk,
voor Alex is het zwembad in
Nijlen ideaal.”
Bert, Isabelle en hun kinderen Marieke, Evelien en
Wannes maken er een gezellig gezinsuitstapje van. “We
hebben een zwembad in onze
tuin, maar met dit weer is het
geen optie om daarin te
springen”, zegt Bert. “De kinderen hebben hier allemaal
leren zwemmen en vinden
het hier altijd fijn. Bovendien
kunnen ze van de startblokken springen, die hebben we
thuis niet. Het zijn echte waterratten, dus ik denk dat we
deze maand nog wel een aantal keer terug zullen komen.”

De stad Mechelen is volop bezig om haar openbare vuilnisbakken beter te spreiden en
zichtbaarder te maken in het
straatbeeld. De exemplaren in
de vorm van dieren zijn verouderd en passen niet meer in dat
plan: ze hebben maar een opvangcapaciteit van zestig liter,
terwijl de nieuwe tweehonderd
liter kunnen bevatten. Op die
manier wil de stad uitpuilende
kleine vuilnisbakken voorkomen, want vaak ligt daar ook
zwerfvuil rond.

Aangepaste openingen
Kleinere openingen om het afval in te werpen, maken sluikstorten en ander oneigenlijk
gebruik zoals het dumpen van
huishoudelijk afval moeilijker.
Tegelijkertijd werd de ergonomie van de vuilnisbakken verbeterd, want de opening bevindt zich op buikhoogte. “Het
zijn ingrepen waar we misschien niet elke dag bij stilstaan, maar elke verbetering
voor een aangenamer, zichtbaarder en beter gebruik is

meegenomen”, zegt Patrick
Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken.

ABDRAHMAN LABSIR
SCHEPEN VAN JEUGD

“We zoeken nog twaalf
bestemmingen voor
een pinguïn- of
berenvuilnisbak”
Niettemin verkeren de berenen pinguïnvuilnisbakken nog
in goede staat en zijn ze perfect
geschikt om te gebruiken op de
terreinen van jeugdbewegingen. Zes krijgen er al een nieuwe thuis bij Chiro Libertus,
Chiro
meisjes
Hombeek,
Scouts Thila Coloma, Scouts
Sint-Gummarus en KSA ter
Hert. “We zijn zeer tevreden
dat we de leuke pinguïnvuilnisbak hebben gekregen, een
mooie aanwinst bij ons nieuw
gebouw. We gaan er goed voor
zorgen”, vertelt Dorien de
Voegt, verantwoordelijke Chiro Libertus.
De stad zoekt nog voor twaalf
van deze vuilnisbakken een
nieuwe bestemming. “De voorwaarde die we stellen, is dat de
nieuwe ‘thuis’ instaat voor onderhoud en ledigen”, zegt Abdrahman
Labsir
(VldGroen-m+),
schepen
van
Jeugd. (svh)
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De beren- en pinguïnvuilnisbakken op de Mechelse
speelplekken krijgen een
tweede leven bij jeugdbewegingen. Ze worden vervangen door nieuwe standaard exemplaren met een
grotere opvangcapaciteit.
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Chiro Libertus mag zich ontfermen over een pinguïnvuilnisbak.

RANST

Het kerkuilenkoppel in de
toren van de Sint-Pancratiuskerk in Ranst heeft alsnog een mooi gezin gesticht. Vier stevige uilskuikentjes werden het
voorbije weekend geringd
door medewerkers van Natuurpunt. Dat is erg laat op
het seizoen.

MAVOC MECHELEN

Bal Popular wint beachtornooi van Mavoc Mechelen
MECHELEN

Op twee beachvelden aan de Iham in de Bautersemstraat organiseerde Mavoc Mechelen een recreatief volleybaltornooi waar
twintig ploegen aan deelnamen. Bar Popular Mechelen werd
winnaar. Deze week start Mavoc met indoortrainingen. (ldn)

In Ranst bevinden zich twee
nestbakken voor kerkuilen: één
in de Millegemkerk en één in
de Sint-Pancratiuskerk. “De
nestbak in de Sint-Pancratiuskerk hangt er al tientallen jaren”, zegt medewerker John
Maes. “Kauwen blokkeerden
de ingang telkens met takken.
Tot in 2019 een koppeltje kerkuilen de nestbak toch kon innemen en succesvol twee jongen

voortbracht. In 2020 waren er
opnieuw drie jonge kerkuilen
in Millegemkerk en twee in de
Sint-Pancratiuskerk.”
Dit jaar werden de nestbakken
in beide kerken midden juni
geïnspecteerd. In de Millegemkerk leverde dit drie jonge
kerkuilen op, die geringd werden. “In de Sint-Pancratiuskerk lagen er tot onze verrassing zeven eieren die nog volop
bebroed werden”, zegt Maes.
De tweede inspectie van de
nestbak in de Sint-Pancratiuskerk op zaterdag 31 juli leverde
vier gezonde jonge kerkuilen
op die als laatste van het seizoen in de Voorkempen geringd werden. “Een heel mooi
broedsel”, klinkt John Maes
enthousiast. “Eind augustus
vliegen deze jonge kerkuilen
uit en leren ze zelfstandig jagen
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Vier uilskuikens in toren Sint-Pancratiuskerk
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Twee uiltjes van de St.-Pancratiuskerk.

op muizen.”
Eerder werden in de Millegemkerk op 16 juni al drie jonge kerkuilen geringd. In de hele
Voorkempen werden dit seizoen 65 jonge kerkuilen geringd. (jaa)

