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Sint-Hubertusviering
In de Heilig-Kruiskerk aan het Renaat Veremansplein in Lier vindt zondag de jaarlijkse Sint-Hu-
bertusviering plaats. Wildbeheereenheid Lier vraagt tijdens een kerkdienst de zegen van de 
priester. Aansluitend zijn er op het verkeersvrije Veremansplein een dierenwijding en wildver-
koop (per opbod). Verder zullen er buiten eet- en drankstandjes staan en bij mooi weer komen 
ook de Gezellen van ’t Groot Volk, die instaan voor de Lierse reuzentrein, langs met een 
verrassing. De misviering start om 10 uur. Wildbeheereenheid Lier benadrukt dat bezoekers een 
Covid Safe Ticket zullen moeten voorleggen. Verder zal het Renaat Veremansplein worden 
afgesloten, met één ingang en één uitgang.

LIER

Circus Barones
Circus Barones is neergestreken aan de 
Nekkerhal in Mechelen. Ook dit 
weekend staan er voorstellingen van 
‘The Greatest Show’ gepland. Daarin 
tonen acrobaten  hun kunsten en ook 
kamelen Balthasar, Caspar en 
Melchior, hondjes Baby en Sheila en 
een acrobatische geitenfamilie zullen 
voor verwondering zorgen. Clownsduo 
Patat en Patatina staat in voor de 
vrolijke noot. Er zijn shows op vrijdag 
om 18 uur, zaterdag om 15 en 18 uur en 
zondag om 11 uur. Op zaterdag worden 
maximum tweehonderd mensen 
toegelaten in de circustent en is een 
mondmasker verplicht. Op zondag is 
een mondmasker niet verplicht, maar 
moeten toeschouwers een Covid Safe 
Ticket voorleggen. Kaartjes kosten 20 
tot 30 euro voor volwassenen en 15 tot 
25 euro voor kinderen. Bestellen op 
www.circusbarones.com.
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Dubbelconcert brassbands
Wie het weekend graag op en muzikale manier afsluit, kan zondagavond eens langs gaan in de 
Sint-Niklaaskerk in Leest. Daar verzorgen brassband Sint-Cecilia uit Leest en brassband 
Hombeek namelijk een dubbelconcert. Beide bands stelden een repertoire samen met enkele 
mooie hymnes en brassbandklassiekers. Nummers die mooi tot hun recht komen in de Leestse 
kerk. Nadat beide orkesten eerst apart hun ding doen, nemen ze op het einde van de avond ook 
nog even samen plaats aan de pupiter. Het optreden duurt van 20 tot 22.30 uur. Tickets kosten 
twaalf euro (kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen). 
Meer info en reserveren op www.stcecilialeest.be.

LEEST

Diabeteswandeling
Wie graag wandelt, kan zondag in Lier terecht voor de provinciale wandeldag van de Diabetesli-
ga. De plaatselijke afdeling heeft drie routes uitgestippeld van drie tot zes kilometer. Ook wie 
geen diabetes heeft, is meer dan welkom. Het vertrek ligt aan parochiezaal D’Open Poort op de 
Berlaarsesteenweg 17. Daar kun je tussen 9 en 14 uur op pad gaan. Een route leidt je door de 
binnenstad, een over de stadsvesten en een door natuurgebied Nazareth-Zuid. Aan het 
vertrek- en aankomstpunt kun je iets eten of drinken. Deelnemen kost twee euro. Kinderen tot 
12 jaar stappen gratis mee. Meer info op www.diabetes.be/nl/wandelingen.
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Ontdek historische schatten
In het kader van de Nachten van de Geschiedenis 
wordt in de Sint-Jan-Baptistkerk van Schriek dit 
weekend de tentoonstelling Historische Schatten 
uit Schriek en Grootlo georganiseerd. Historici 
Erik Ceuppens, Mark Lambaerts en Tom 
Stroobants stellen een selectie van hun archief ter 
beschikking en nemen zo de bezoekers mee naar 
historische plaatsen en gebouwen in Schriek. Via 
projecties op meerdere schermen kun je mee in het 
verleden duiken. Geïnteresseerden zijn welkom op 
zaterdag 13 november van 19.45 tot 22 uur en op 
zondag 14 november van 14 tot 18 uur. De toegang 
is gratis.
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THE PASTA CLUB
MECHELEN

Op zoek naar een snelle hap in 
hartje Mechelen? Sinds deze 
week kun je terecht bij The Pasta 
Club, een nieuw adresje voor 
street food op de IJzerenleen. 
Ikram Lamzi (32) doet er wat ze 
het liefst doet: lekkers aan de 
man brengen. In haar geval is dat 
huisgemaakte fusilli met verse 
saus naar keuze. 

WANNES VANSINA

In het pand was kortstondig ’t 
Kofschip 2.0  gevestigd en 
daarvoor lange tijd damesboetiek 
Dori. Ikram stak de zaak in een 
nieuw kleedje. De Mechelse wilde 
per se op de IJzerenleen openen. 
«Het is de hoofdstraat voor street 
food. Dat betekent dat ik inder-
daad zal moeten opboksen tegen 
anderen, maar ik vind dat elke 
zaak zijn eigen charme en concept 
heeft. En Mechelen is een grote 
stad. Er is genoeg ruimte voor 
iedereen. Er zijn nog pastabars in 
Mechelen, maar ik ben op zoek 
gegaan naar een manier om mij te 
onderscheiden. Dat doe ik door 
verse fusilli aan te bieden.» De 
lichttekst ‘See me rollin’ vestigt 
niet toevallig de aandacht op de 
machine uit Italië, waar de 
uitbaatster dagelijks haar pasta 
rolt. «Mensen zullen het verschil 
proeven», verzekert ze. De pasta 
serveert ze met een van tien 
sauzen naar keuze, gaande van 
bolognaise over peperroomsaus 
met kipballetjes en pesto tot een 
wisselende saus van de week, 
eventueel aangevuld met een 
topping. «Mijn persoonlijke 

favoriet is de chicken thai.» Ook 
vegetariërs vinden overigens hun 
gading. De nadruk ligt op take-
away, maar een bar met krukken 
en twee ronde tafeltjes met stoelen 
voor binnen en een terras voor 
buiten zijn besteld om ook eten ter 
plaatse mogelijk te maken. Op 
termijn komt boven mogelijk nog 
een verbruikszaal, maar dat zal 
afhangen van  het succes. Met de 
opening van The Pasta Club gaat 
voor de uitbaatster een droom in 
vervulling. «Ik heb al verschillende 
jobs uitgeoefend, vooral in sales, 
maar horeca – wat ik vooral 
tijdens mijn studententijd deed – 
blijkt toch het meest mijn ding. Met 
een eigen zaak kies ik dan ook 
resoluut voor mijn passie», besluit 
de mama van twee.
Overigens vind je ook desserts bij 
The Pasta Club, in de vorm van 
tiramisu speculaas, chocomousse 
en cheesecake. 

IJzerenleen 7
2800 Mechelen
info@thepastaclub.be 
015/655.277
www.thepastaclub.be

Voor een kleine portie 
betaal je 6,90 euro, voor 
een medium 7,90 euro en 
voor een grote 9,90 euro

Elke dag doorlopend van 
11 tot 22 uur
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Het Lierse stadsbestuur heeft, 
vijf jaar na de eerste aanvraag, 
het licht op groen gezet voor het 
woonproject Binnenhof. 
Projectontwikkelaar Fides kan 
dus beginnen met de bouw van 
zeventig wooneenheden tussen 
Arthur Vanderpoortenlaan, 
Berlarij, Koning-Astridlaan, 
Pettendonk en Molenstraat.

Op de site in kwestie bevinden 
zich nu nog het vroegere 
Spar-winkelgebouw en de voor-
malige fi etsenwinkel L’Avenir. Er 
zijn al sinds 2016 plannen om op 
die plek een woonproject te reali-
seren, maar een eerste aanvraag 

werd afgeketst wegens te groot-
schalig. In de aangepaste aan-
vraag die Fides afgelopen zomer 
indiende, was er niet langer spra-
ke van 85, maar van zeventig 
wooneenheden (gespreid over 
zeven verschillende blokken). 
Verder wil de projectontwikke-
laar een ondergrondse parking 
voor 130 voertuigen bouwen. Los 
daarvan belooft Fides «maximale 
vergroening» tussen de gebou-
wen.

Zes bezwaarschriften
Tijdens het openbaar onderzoek 
omtrent de recentste aanvraag 
liepen zes bezwaarschriften bin-

nen. De stedelijke omgevings-
ambtenaar en het stadsbestuur 
oordeelden dat de elementen uit 
de verschillende bezwaren van 
die aard zijn dat ze niet kunnen 
worden bijgetreden. Het Lierse 
schepencollege leverde dan ook 
een omgevingsvergunning af.
«Het bijgeschaafde project kan 
een meerwaarde betekenen voor 
de omgeving», zegt Liers schepen 
van Stadsontwikkeling Thierry 
Suetens (Open Vld). «Er verdwij-
nen enkel een paar leegstaande 
gebouwen en er wordt geen open 
ruimte ingenomen.» Wanneer 
Fides effectief start met de wer-
ken is niet duidelijk. (KDC)

Vijf jaar na eerste aanvraag krijgt (afgeslankt) 
woonproject Binnenhof groen licht
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Leerlingen van COLOMAplus in 
Mechelen zijn in de prijzen 
gevallen op een internationale 
AEHT-wedstrijd in Tallinn 
(Estland). Ze wonnen twee keer 
goud en een keer brons.

AEHT is een wedstrijd tussen Eu-
ropese middelbare hotel- en toe-
rismeopleidingen. COLOMAplus 
nam deel met drie studenten in 
drie categorieën: Lencka Gode-
fridi (6 Toerisme) in ‘Tourist 
destination’, Kenji Van Geit (6 
Bakkerij) in ‘Pastry’ en Arthur 
Valkenaers (7 Wereldgastrono-
mie) in ‘Culinary Art’.
Ze blikken met veel plezier terug. 
«AEHT was een supermooie erva-
ring, geweldig om met zo veel 
verschillende nationaliteiten 
onze passie en kennis te mogen 
tonen in Culinary Art. De bronzen 
medaille was daarom ook een 
mooie bonus», zegt Arthur.
Zijn collega’s deden nog beter. 
Lencka moest samen met een 
Hongaars en Lets team een mari-
tieme uitstap vanuit de haven 
van Tallinn bedenken en exact in 
15 minuten presenteren. «Ik heb 
vriendschappen voor het leven 

gesmeed en ik vond mijn deelna-
me zelfs belangrijker dan de gou-
den medaille die we hebben ge-
wonnen.» Kenji leverde samen 
met een Portugese teamgenote 
dan weer vijf heerlijke dessert-
bordjes af en won daarmee een 
gouden medaille. De drie maak-
ten zo een unicum waar: het was 
de eerste keer dat alle deelne-
mers uit één en dezelfde school 

met een medaille huiswaarts 
keerden. «We zijn enorm trots op 
onze leerlingen die het beste van 
zichzelf hebben gegeven en de 
gastronomische en toeristische 
kwaliteit van COLOMAplus op de 
Europese kaart hebben gezet!», 
aldus leraren Paul Colijs (Pastry), 
Christophe Misselyn (Culinary 
Art) en Margot Van Mechelen 
(Tourist Destination). (WVK)

Kenji, Arthur en Lencka zijn in de wolken met hun medaille. 

Wereldprimeur: alle deelnemers van 
COLOMAplus naar huis mét medaille


