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MECHELEN-LIER
Moedig & Vrij toont
kunstjes in Scheppers
Het paasweekend is voor de Mechelse turnkring Moedig & Vrij het
sein om uit te wijken naar de sportzaal van het Scheppersinstituut
op de Melaan. Daar brengen de ruim vijfhonderd leden naar goede
gewoonte een turn- en dansspektakel.

Mechelen
Tumbling, aerobic, dans, ritmische gymnastiek, toestelturnen en
acrogym: het zit allemaal in het programma dat Moedig & Vrij komende vrijdag en zaterdag aan zijn publiek aanbiedt. ”Het spektakel is een eigen productie. We willen meer dan zomaar een turnfeest
brengen en besteden daarom veel aandacht aan onder meer decor,
licht en geluid”, zegt trainster Lien Lammar.
”Het publiek mag zich aan een gevarieerde avond verwachten, met
optredens van kleuters tot volwassenen. In onze vereniging heerst
een goede sfeer, zodat de leden elkaar haast als familie beschouwen.
Daardoor haken er maar weinigen af en is opvolging steeds verzekerd”, zegt de trainster nog.
Kaarten voor het spektakel zijn nog te reserveren via 0486-39.14.79
(na 17u) en 015-20.35.82.

Enkele leden van Moedig & Vrij oefenen voor hun optreden van komend weekend.

Foto Joris HERREGODS

■ www.moedigenvrij.be
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Projectontwikkelaar
wil 150 flats bouwen
Hoge prijzen in
grootsteden lokken
investeerders
naar Dijlestad
Het Antwerpse Elad-Brody wil
de komende drie jaar in Mechelen vier woonprojecten realiseren met in totaal 150 appartementen. De eerste 24 flats komen in het voormalige bankkantoor van Bacob op de hoek
van de Battelsesteenweg met
de Olivetenvest.

se vastgoedmarkt flink wat potentieel.
”Het is de eerste keer dat wij in Mechelen investeren. Tot voor kort waren
wij vooral actief in Antwerpen en Brussel. Maar met de hoge prijzen daar stellen wij vast dat jonge gezinnen steeds
vaker uitwijken naar Mechelen. Vooral de centrale ligging is een grote troef
en het centrum is de voorbije jaren
mooi gerenoveerd”, zegt zaakvoerder
Relly Brody van Elad-Brody.
De projectontwikkelaar voert nog
onderhandelingen over twee nieuwbouwprojecten en een renovatieproject. ”Dan Klaiman van GD-invest, een
persoonlijke vriend van me, verbouwt

momenteel in de Sint-Katelijnestraat de
vroegere gebouwen van Huyghebaert
tot 35 luxueuze lofts. Net als hem geloof
ik sterk in Mechelen, maar wij zullen
ons meer richten op het (ver)bouwen
van middelgrote flats voor jonge mensen”, geeft Brody aan.
Welke sites in het centrum hij gaat aanpakken, wil hij nog niet kwijt. ”Binnenkort is de deal van het tweede project
wellicht al rond. Dan kunnen wij opnieuw wat meer zeggen”, besluit
Brody.

Sven VAN HAEZENDONCK
■ www.elad-brody.be

Gestolen vrachtwagens
branden uit langs kanaal
De twee gestolen vrachtwagens van de Rumstse Metaalhandel zijn terecht. Helaas voor de firma zijn ze rijp
voor de schroothoop. De vrachtwagens werden uitgebrand teruggevonden langs het kanaal in Massenhoven.

Rumst, Massenhoven

Mechelen
Elad-Brody Projectontwikkeling kocht
het opvallende witte gebouw zopas
aan. ”Het complex staat bij mijn weten
al zeker acht jaar leeg. Het is een goede
zaak dat er eindelijk iets mee gebeurt.
Elad-Brody onderhandelt met de stad
om het te verbouwen tot 24 appartementen en evenveel parkeerplaatsen”,
zegt François Van Boxsom van Century 21 Vastgoed Verschueren. Hij gaat
voor de Antwerpse investeerders de
verkoop van de flats op zich nemen.
”Aan de straatkant zou de promotor
graag ruimte voor terrassen creëren.
Elke studio of flat zal 60 tot 120 vierkante meter groot zijn”, weet Van Boxsom.
De Antwerpenaars zien in de Mechel-

Brandweermannen bekijken een van de twee uitgebrande
vrachtwagens. Die waren een week geleden gestolen bij de
Rumstse Metaalhandel.
Foto Frank BOELENS

Mechels vastgoedmakelaar François Van Boxsom mag de eerste flats van Elad-Brody aan de
vesten verkopen. Dit voormalige bankkantoor van Bacob stond al jaren leeg.
Foto Patrick HATTORI

De twee trucks van het MAN-type werden een week geleden gestolen bij de firma in de Doelhaagstraat in
Rumst. De hoop van de zaakvoerders om ze nog terug
te zien, werd dinsdagochtend de kop ingedrukt.
Bewoners van de Robert Orlentstraat langs het kanaal
in Massenhoven werden in de nacht van maandag op
dinsdag rond 3u wakker van hevige knallen. Ze zagen
dat de cabines van twee vrachtwagens in lichterlaaie
stonden en verwittigden de brandweer. Uit nader
onderzoek blijkt het om de trucks van de Rumstse Metaalhandel te gaan. Het gaat zeker om brandstichting.
De afsluitdoppen van de brandstoftanks waren losgeschroefd.
”We kregen een telefoontje van de politie van Zandhoven dat onze vrachtwagens waren teruggevonden.
Maar de euforie was al even snel verdwenen. Want onze trucks bleken spijtig genoeg in brand gestoken. Blijkbaar hadden de dieven ze eerst nog overspoten in het
groen om onze naam weg te werken. De nummerplaten
waren ook verwisseld. Er hingen platen op die in het
Luikse waren gestolen”, vertelt een van de zaakvoerders
van de Rumstse Metaalhandel.
Voor het familiebedrijf betekent het verlies van de
vrachtwagens een fikse aderlating. De schade loopt in
de honderdduizenden euro.
BaR, RoVH

