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WILLEBROEK
Door de gemeenteraad werd 
Toon Van Dyck opnieuw voor-
gedragen als bestuurder in de 
Raad van Bestuur van de SM 
voor Volkshuisvesting Wille-
broek. Geen tegenstem wel 
onthouding van de oppositie 
met een woordje uitleg door 
Marc De Laet waarom de sp.a 
zich onthield. Wij hebben met 
deze zaak als sp.a niets te ma-
ken en zijn als fractie hierbij 
nooit betrokken geweest, al-
dus De Laet. De voordracht 
van Toon Van Dyck komt er 
nadat de aanklacht tegen 
hem over gans de lijn werd 
geseponeerd wegens gebrek 
aan bewijzen. De heibel be-
gon enkele weken geleden 
wanneer Van Dyck plots zijn 
ontslag indiende als voorzitter 
van de SM Volkshuisvesting. 
Hij deed dit omdat tegen hem 

een klacht was ingediend we-
gens zedenfeiten. Er werd 
een onderzoek geopend. Op-
vallend in deze zaak was dat 
de klacht anoniem gebeurde 
door twee werkneemsters. 
Meteen kwam abrupt een 
einde aan de taak van Toon 
Van Dyck die toch al een vijf-
tiental jaartje meedraait in de 
Volkshuisvesting. Toon Van 
Dyck is vast van plan over de 
zaak nog eens uitgebreid zijn 
gedacht te zeggen als hij het 
hele dossier heeft gelezen. De 
voorbije weken waren geen 
mooie tijden maar nu de ge-
meenteraad mijn voordracht 
terug aanvaard ambieer ik via 
de raad van bestuur opnieuw 
een zitje in het directiecomité, 
besluit Toon Van Dyck. ReM

Klacht tegen Toon Van Dyck 
ongegrond en geen bewijzen

WILLEBROEK
De zaalvoetbalcompetitie zit 
er op en klassiek volgt dan de 
prijsuitreiking. Afspraak in de  
cafetaria van sporttempel De 

Schalk waar de vier in compe-
titie spelende ploegen werden 
ontvangen door schepen van 
sport Ronny Somers bijge-
staan door schepen Maaike 

Bradt en sportfunctionaris 
Joke Dirix. Voor de 25ste maal 
werd een punt gezet achter 
de competitie. Die competi-
tie ging het voorbije seizoen 

moeilijk van start omwille 
van de toegewezen uren, zei 
schepen Somers. Maar dank-
zij de inspanningen die van-
uit de sportdienst en mijzelf 
werden gedaan is alles vlot 
verlopen. Het seizoen verliep 
in alle sereniteit en bracht vol-
gende kampioenen op: reeks 1: 
ZV 2870, reeks 2: ZV Old Ruca 
Boys, reeks 3: ZV All Stars, 
reeks 4: ZV Stihl Boys. De kapi-
teins van elke ploeg mochten 
uit handen van schepen Bradt 
hun trofee ontvangen. Van de 
gelegenheid maakte men ge-
bruik om Staf Polfliet, de man 
achter en voor de schermen 
van de zaalvoetbalcompetitie, 
te huldigen voor zijn reeds 24 
jaar onverdroten inzet. Een 
passend geschenk en een wel-
gemeend applaus viel Staf te 
beurt. ReM

Staf Polfliet leidt zaalvoetbal in goede banen

WILLEBROEK
Seniorplaza in de Overwin-
ningsstraat heeft langzaam 
maar zeker een kunstreputa-
tie opgebouwd. Met de regel-
maat van een klok wordt er 
een tentoonstelling opgezet 
die altijd de nodige belang-
stelling krijgt. Opnieuw pakt 
men uit met kunst van Frank 

Renette met  werken onder 
de naam “Getekend Leven”. 
De opening van deze tentoon-
stelling werd verzorgd door 
Maaike Bradt, schepen van 
cultuur. De schepen wees er 
op dat de werken van Frank 
Renette zich situeren in de 
richting van realistische fi-
guratie. Zijn tekenkunst valt 

onder de noemer van het 
waarnemingstekenen, het te-
kenen van de natuur waarbij 
de kunstenaar tekent naar de 
zichtbare werkelijkheid. Hij 
tracht alles natuur getrouw 
weer te geven wat hij ziet. 
Zijn tekeningen zijn een bij-
na beangstigende weergave 
van de realiteit.  Naast de vele 

portretten die in Seniorplaza 
worden tentoongesteld, zijn 
er ook enkele andere werken 
te bezichtigen zoals model-
len, modelstudies, stillevens, 
oorkondes, illustraties in 
gulden boeken en zelfs een 
wapenschild. Frank Renette 
werd geboren te Lebbeke op 
30 september 1957 en woont 
in Mechelen. Na het doorlo-
pen van het hoger secundair 
onderwijs, behaalde hij in 
1975 zijn diploma bouwkun-
dig tekenaar. Hij volgde over 
een tijdspanne van veertien 
jaar verschillende kunstoplei-
dingen. In haar slotwoord zei 
schepen Bradt dat de werken 
van de kunstenaar niet onop-
gemerkt bleven in zowel bin-
nen- als buitenland zoals het 
werk in opdracht van de Hoge 
Raad voor Diamant dat zich 
nu in Las Vegas bevindt. De 
tentoonstelling in Seniorplaza 
is alle dagen doorlopend ge-
opend, gratis toegang, tot en 
met 26 augustus ’16. ReM

Frank Renette de man met het magische potlood

WILLEBROEK
Door de K.K. Harmonie Deugd 
en Vlijt werd in de gemeen-
telijke feestzaal een uniek 
concert verzorgd tot stand 
gekomen door een unieke sa-
menwerking tussen gemeen-
telijke verenigingen. Een trio 
aan de slag met het Percus-
sie Ensemble Deugd en Vlijt, 
Dansgroep Soley en het Wille-
broek Toneelgezelschap Thu-

mor heeft gezorgd voor een 
audiovisueel totaal spektakel 
van muziek, dans en humor. 
Verrassend amusement werd 
gegarandeerd omdat maar 
een gedeelte van de gebrach-
te werken in het programma-
boekje werden opgenomen. 
Een actieve inbreng van de 
toeschouwers werd verwacht 
en die kreeg men. ReM

Unieke trio samenwerking  

PUURS
De Puurse Dansliga sloot op 
zaterdag 28 mei haar 44e 
werkjaar af. 150 leden verza-
melden in de polyvalente zaal 
van Cultureel Centrum de Kol-
lebloem voor eerst een eetfes-

tijn en daarna een dansavond 
tot net na middernacht. ‘Het 
is een speciale avond want 
het is de laatste keer dat we 
hier in de polyvalente zaal 
feesten en dansen’, zegt voor-
zitter Frans Van Den Broeck. 

Met de nakende afbraak van 
de polyvalente zaal neemt de 
dansvereniging afscheid van 
een stuk geschiedenis. ‘Het is 
dankzij de Dansliga en meer 
bepaald Jos Renders dat de 
houten dansvloer hier in de 

zaal is aangelegd’, gaat de 
voorzitter verder. Ook het oud-
ste lid genoot volop van het 
laatste feestmaal en dansmo-
menten in de polyvalente zaal. 
‘Dansen is vooral bewegen en 
gezellig samenzijn’, zegt de 
83-jarige Jeanneke Finé die 
er van dag één bij was. De 
Puurse Dansliga telt momen-
teel 367 leden en organiseert 
onder leiding van vijf dansle-
raars lessen salsa, lijndansen, 
ballroom en zumba. In de 
leeftijden is daarbij een dui-
delijke lijn te trekken. ‘We zien 
leden toetreden van 18 tot 30 
jaar en daarna van 45 tot 83 
jaar. Dat is omdat jonge ou-
ders met kinderen de tijd niet 
hebben om te komen dan-
sen’, zegt voorzitter Van Den 
Broeck nog. Dansliga Puurs zal 
vanaf september dansen in 
dorpshuis Vrededaal in Kalfort 
en JOC Wijland in Puurs. Meer 
informatie op www.dansliga-
puurs.be. WV

Slotfeest 44e jaar Dansliga 

BUGGENHOUT
Sinds 1 januari hebben de be-
woners van de straten gele-
gen aan weerskanten van de 
Provincialebaan een nieuwe 
wijkagent: mevrouw inspec-
teur Petra Nijs. Op de binnen-
plaats van de Cultuurstek Spat 
Brielstraat (vroegere gemeen-
teschooltje) zal u nader kennis 
maken met elkaar van 9 tot 12 
uur op zaterdag 11 juni. Marc 
Bettens, wijkagent Centrum, 

vertelt u meer over diefstal-
preventie. U komt ook meer 
te weten over de twee nieuwe 
startbanen van Kimberly Tel-
lier en Sabrina Van Rossem. 
Maar vooral, u kunt er uw fiets 
laten registreren. Wil u niet te 
lang wachten dan kan u het 
formulier al downloaden op 
www.buggenhout.be, dien-
sten, politie, fietsregistratie.  

Fietsregistratie bij lokale politie


