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ANTWERPEN
Vier arrestaties voor 
Antwerp - Beerschot
De derby tussen Antwerp en 
Beerschot is zondagmiddag zonder 
al te grote incidenten verlopen. De 
politie was massaal ter plaatse, 
maar een confrontatie tussen de 
twee supportersgroepen bleef uit. 
Voor de wedstrijd werden wel vier 
personen opgepakt. «Er was een 
schermutseling aan de ingang van 
een tribune», zegt zegt Willem 
Migom van de Politie Antwerpen. 
«Daar probeerden enkele 
supporters over het hek te klimmen 
en enkele zaken mee naar binnen te 
smokkelen. Eén persoon is daarbij 
gewond geraakt en overgebracht 
naar het ziekenhuis. De persoon is 
ook gerechtelijk aangehouden 
wegens slagen aan een politieman. 
De drie andere personen werden 
bestuurlijk aangehouden.» In het 
stadion probeerden supporters van 
Beerschot nog wel het hekwerk te 
slopen, maar voor de rest bleef het 
ook daar relatief rustig. (VTT)

ANTWERPEN

Man rijdt agente 
bewust aan
De politie van Antwerpen heeft de 
wagen van een agressieve man in 
beslag genomen die een agente 
bewust aanreed. De feiten dateren 
al van 27 februari, maar geraken nu 
pas bekend. De bestuurder was op 
weg naar een evenement in het 
Sportpaleis. Op het kruispunt van 
de Noordersingel en de Slachthuis-
laan negeerde de man de bevelen 
van de inspecteur die het verkeer 
aan het regelen was. «De man 
wilde afslaan, maar stond verkeerd 
voorgesorteerd en werd door de 
politie aangemaand om rechtdoor 
te rijden», klinkt het bij een 
woordvoerder van de politie 
Antwerpen. «De man weigerde het 
bevel van de politie en reed 
opzettelijk een stuk rechtdoor en 
reed bewust in op de agente. Zij 
werd aan de benen geraakt, maar 
bleef ongedeerd.»  De politie nam 
zijn wagen in beslag en stelde een 
pv op voor de verkeersinbreuken en 
voor gewapende weerspannigheid.
(VTT)

ANTWERPEN
Dakbrand in 
Poststraat
De Brandweer Zone Antwerpen 
werd zaterdagmiddag opgeroepen 
voor een brand in de Poststraat. Er 
vielen geen gewonden.
De brand brak rond 14 uur uit. Het 
ging om een korte maar hevige 
dakbrand. De brandweer had het 
vuur snel onder controle. Het dak 
moest gestut worden. Er vielen 
geen gewonden. De oorzaak van 
de brand wordt nog onderzocht.
(VTT)

ANTWERPEN

Op de Scheldekaaien op het Antwerp-
se Zuid hebben tientallen actievoer-
ders, van wie velen lid van Natuur-
punt, zondagmiddag actie gevoerd 
tegen de bouw van de Maritieme Cam-
pus Antwerpen (MCA), een hoogbouw 
vlak bij de Hobokense Polder. De mani-
festanten hebben niets tegen het pro-
ject maar noemen de keuze voor de 
inplanting ervan, midden in een na-
tuurgebied, onbegrijpelijk.
De actievoerders rolden een groot pro-
testspandoek uit en toonden tekenin-
gen van planten- en diersoorten die in 
de Hobokense Polder voorkomen. De 
site waar gebouwd zal worden, is in-
dustriegebied maar volledig omringd 

door natuurgebied de Hobokense Pol-
der. Volgens de actievoerders is de 
keuze voor deze locatie niet te begrij-
pen. «Alle mogelijke hinder zal opge-
vangen moeten worden door de na-
tuur. Ook qua mobiliteit is deze plaats 
een heel onlogische keuze. De haven is 
voor zo’n watergebonden bedrijf veel 
logischer», zegt Luk Smets van Natuur-
punt Hobokense Polder. Natuurpunt 
Hobokense Polder vzw en Natuurpunt 
tekenden in december 2021 beroep 
aan bij de provincie tegen de vergun-
ning. Op 5 mei zou hierover een beslis-
sing vallen. «We vertrouwen erop dat 
de provincie het project niet zal ver-
gunnen», aldus Smets. (BJS)

De actievoerders toonden tekeningen van planten- en diersoorten die in 
de Hobokense Polder voorkomen. 

Protest tegen komst Maritieme 
Campus naar Hobokense Polder

In de Patrijsstraat in Merksem 
schrokken zowat dertig bewoners 
zich zaterdagochtend een hoedje 
toen ze de brievenbus leeghaalden. 
Daar bleek telkens een brief met een 
kogel in te zitten. Op de enveloppe 
stond de naam van een bedrijf uit de 
Antwerpse haven en de naam van 
een buurtbewoner die daar zou 
werken. Het parket en de speurders 
onderzoeken of er een link is met het 
drugsmilieu.

«We kregen eerst één melding van een 
buurtbewoner, die doorgaf dat hij een 
enveloppe met daarin een kogel 
gekregen had», zegt Willem Migom 
van de Antwerpse politie. «Daarna 
volgden meerdere meldingen. In totaal 
zijn er zowat dertig van die brieven 
aangekomen. Dat aantal kan mogelijk 
oplopen, want niet iedereen was 
thuis.» Heel wat buurtbewoners 
reageren intussen geschrokken. «Ik 
deed de brievenbus open en daar zat 
die witte enveloppe in», zegt buurtbe-
woner Georges. «Er stond met 
alcoholstift de naam van het bedrijf en 
een voornaam op. Schrikken ? Ach, 
verrassend is het wel natuurlijk, maar 
ik lig er niet van wakker.» Een andere 
bewoner wilde niet te veel kwijt. «Heel 
vreemd allemaal... En ja, ik ben er wel 
van geschrokken», klinkt het.

Lukraak
Enkele bewoners die zaterdagochtend 
nog op de terugweg waren van 
vakantie, hadden het nieuws onder-

weg meegekregen en trokken bij 
aankomst meteen naar hun eigen 
brievenbus. Maar die bleek leeg te zijn. 
«Het lijkt er wel op alsof ze niet goed 
wisten waar ‘hun doelwit’ precies 
woonde, en dan maar meteen dertig 
brieven gebust hebben.»
Het onderzoek ligt nu in handen van de 
federale gerechtelijke politie Antwer-
pen. «We kunnen alleen zeggen dat het 
mogelijk gaat om een dreiging die 
gericht is tegen één buurtbewoner», 
aldus nog Migom. «We hebben de hele 
straat inderdaad ook afgesloten 
omdat er een verdacht koffertje 
aangetroffen werd. DOVO heeft dat 
onderzocht, maar het bleek uiteindelijk 
leeg te zijn.»

Intimidatie
Op de brieven stond de naam ‘DP 
World’, een bedrijf dat actief is in de 
Antwerpse haven, alsook de naam van 
een man die daar zou werken en dus 
ook in de omgeving van de Patrijsstraat 
woont. Hij zou nog maar een maand 
voor DP World werken. Mogelijk willen 
de afzenders extra druk uitoefenen op 
die man, door meteen de hele buurt te 
intimideren. «Maar waarom er dertig 
brieven gebust werden, is voor ons ook 
nog een raadsel», zegt Kristof Aerts 
van het Antwerpse parket. «We 
onderzoeken uiteraard wel of er een 
link is met het drugsmilieu.»
Het parket heeft een onderzoeksrech-
ter gevorderd voor bedreigingen. De 
persoon die geviseerd wordt, zal door 
de politie verhoord worden.  (VTT)

Dertigtal bewoners uit Patrijsstraat 
krijgen brief met kogel in de bus

MERKSEM

«Puur toeval», lacht mama 
Griet Daems (53) uit Mortsel. 
«We hebben dit op geen enkele 
manier gemanipuleerd, kan 
zoiets zelfs?», grapt ze verder. 
Haar vader Simon werd 87 jaar 
geleden op 4 maart geboren in 
Viersel (Zandhoven). «Hij komt 
van een goed geslacht, zijn 
moeder is 99 jaar geworden, 

we hebben goede genen», gaat 
Griet verder. «Papie Simon is 
altijd leraar fysica geweest. Na-
dien was hij nog inspecteur op 
scholen en schreef hij fysica-
boeken voor scholen. Intussen 
is hij al een hele tijd op pensi-
oen.»

Zoals de liefde het wil kwam 
Simon op een bepaald mo-
ment Liv tegen uit Poppel (Ra-
vels). Het koppel vond zijn weg 
naar Mortsel en startte daar 
een gezinnetje van vier kinde-
ren. Eén van die kinderen is 
Griet, die dus toevalligerwijs 
ook op 4 maart werd geboren, 
net zoals haar vader. De micro-
be van het opvoeden is overge-
waaid naar Griet, die elke dag 
voor een klas kleuters staat.

Kanker doorstaan
Simon en Liv wonen nog steeds 
gelukkig samen in Mortsel. 
«Onze papie heeft wel kanker 
moeten doorstaan en dat merk 
je ook wel, hij wordt zichtbaar 
ouder. Logisch, zeker? Maar hij 
woont nog steeds thuis in een 
huis vol trappen. Waar hij wel 
een keer is afgevallen, toen wa-
ren we erg geschrokken. Maar 
hij doorstaat alles, lopen doet 
hij met een stok, autorijden ge-
beurt feilloos, zelfs zonder gps, 
want die begrijpt hij toch niet», 
lacht Griet. Simon leest veel en 
gaat geregeld een koffi  e drin-
ken. Met fysica is hij ook nog 

bezig. Zo deed hij een experi-
ment met al z’n acht kleinkin-
deren, die hij ’s ochtends mat 
en ’s avonds nogmaals, om aan 
te tonen dat mensen ’s avonds 
kleiner zijn dan in de ochtend. 
De educatieve speelgoedjes 
waarmee hij vroeger les gaf, 
zijn voor de kleinkinderen nu. 
Of hoe Simon een nieuwe ge-
neratie wetenschappers aan 
het kweken is.
Niet zo voor kleinzoon Simon, 
één van de vier kinderen van 
Griet. «Hij is aan zijn laatste 
jaar communicatieweten-
schappen bezig en is eigenlijk 
nog veel meer met muziek be-
zig. Hij maakt deel uit van 
het   punkrockbandje 
Meltheads. Hij staat momen-
teel in de halve fi nale van ’s 
lands grootste concours: Hu-
mo’s Rock Rally. We zijn alle-
maal heel erg trots op hem.»
Simon werd - net als papie Si-
mon en mama Griet - op 4 
maart geboren. «Eigenlijk had-

den we andere namen in ge-
dachten, maar door dit toeval 
konden we niet anders dan 
hem ook Simon noemen, naar 
z’n papie.»
Door z’n overwonnen ziekte 
kan papie Simon niet meer al-
les eten. «Maar wel nog Azia-
tisch, zijn lievelingseten. We 

gaan dus elk jaar op 4 maart 
Chinees eten, en dan nemen 
we steevast een foto van ons 
‘4-maart-geslacht’. Twee da-
gen later is het dan traditioneel 
groot familiefeest. Want - je 
raadt het al - dan is onze twee-
ling Floor en Tijs jarig», grin-
nikt Griet.

1 KANS OP 133.225 MAAR ‘PAPIE’, DOCHTER EN KLEINZOON FLIKKEN HET

Drie generaties op dezelfde dag jarig
MORTSEL
Grootvader ‘papie’ Simon (87): jarig op 
4 maart. Dochterlief Griet (53): jarig op 
4 maart. Kleinzoon Simon (24): jarig op 
4 maart. Of hoe de grillen van het lot 
ervoor zorgden dat drie generaties op 
exact dezelfde dag geboren werden. 
«We waren het niet van plan maar door 
dit toeval konden we niet anders dan 
onze zoon ook Simon te noemen, naar 
z’n papie.»

SANDER BRAL

We gaan elk jaar op 
4 maart Chinees eten 
en dan nemen we 
steevast een foto van 
ons 4 maart-geslacht

DOCHTER GRIET

 Niet verwonderlijk staat er begin maart altijd een groot familiefeest gepland. De Scheirder

De allereerste foto van Griet, zoon Simon en ‘papie’ Simon.
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