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Compensatie van overheid blijkt niet genoeg om café van Rita De Meyer (65) te redden

Corona betekent einde voor danscafé The
Memories: “Er zullen er nog veel volgen”
BERCHEM

Na The Memories acht
jaar onder haar hoede te
hebben gehad, moet Rita
De Meyer (65) de handdoek noodgedwongen in de
ring gooien. De compensaties van de overheid zijn
niet langer voldoende om
haar geliefde danscafé in
de Grotesteenweg in Berchem open te houden.
SASKIA CASTELYNS

De brandweer van de zone Rand,
die bestaat uit 21 gemeenten in
onze regio, voerde vorig jaar niet
minder dan 14.848 interventies
uit. De 830 brandweerlieden kregen 8.443 wespennesten te verdelgen. Ze moesten 1.107 keer
uitrukken voor een brand.
In 216 gevallen ging het om een
brand in een gebouw. Er waren
86 voertuigbranden en 49 natuurbranden. 99 oproepen gingen
over een gasgeur en in 24 gevallen waren er incidenten met gevaarlijke stoffen. 525 keer diende
er bijstand te worden verleend
aan een ziekenwagen en 510 keer
moesten ze het wegdek reinigen.
In 1.006 gevallen werden ze opgeroepen om het wegdek vrij te maken. (jbr)
HOVE

Ritmica zoekt locatie
voor nieuw dagcentrum

JVDP

Een snikkende Rita De Meyer
(65) krijgt het amper gezegd.
Ze is er helemaal kapot van.
Zelf had ze de beslissing in de
loop van januari al genomen,
maar nu ze ook een emotioneel
bericht op de Facebookpagina
van The Memories heeft gezet,
begint het pas écht tot haar
door te dringen.
Officieel was ze al zes jaar met
pensioen, maar The Memories
openhouden, deed ze nog altijd
met hart en ziel. “Ik heb het
acht jaar gedaan, maar het café
zelf bestaat al langer. Voor ons
was het twee jaar in Nederlandse handen en daarvoor
zwaaide Francis De Vos er 14
jaar lang de plak.” Die Francis
is destijds gestart met het unieke concept van The Memories.
“Maar wij hebben dat wel uitgebouwd naar waarvoor de
zaak nu bekendstaat. Enfin, nu
niet meer”, snikt Rita.

14.848 interventies voor
brandweerzone Rand
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Rita De Meyer gooit na acht jaar de handdoek in de ring en sluit door corona het bekende danscafé The Memories.

jeugd toe. Maar er was altijd
zever, omdat ze niet met hun
drank op de dansvloer mochten. Ja, zo loop je in de weg van
de jivers, natuurlijk.”

Beste café van ’t stad

Op zaterdag was het een gewoon café met gemengd publiek en dan mochten de jongeren wel binnen. The Memories
in de enige zaak in het Antwerpse die een dergelijk concept had. In 2017 werd het zelfs
Uitzonderlijk concept
bekroond als beste café van ’t
stad. “Dat was een leuke erkenHet speciale aan het café was ning, maar het blijft een magedat de jongere generaties er op re troost, hoor. Mag ik je eens
vrijdag en zondag niet welkom een voorbeeld geven? Wij krewaren. Dan was het café alleen gen een subsidie van 2.000 euopen voor 40-plussers. “In het ro met een huishuur van 2.500
begin lieten we nog wel wat euro. En dat zonder inkomsten.

Dan moet je al niet te veel beginnen rekenen, hé.”
Op een gegeven moment werd
de elektriciteit afgesloten, om
toch wat vaste kosten te besparen. Maar elke maand opnieuw
persoonlijk borg staan, dat
houdt geen mens vol. Ook Rita
niet. “Wij geraakten diep in de
put. Het ging niet meer. Ik weet
dat we niet de enigen zijn. Er
zullen er nog veel volgen. Echt
dramatisch.”

Ontmoetingsplaats
Nachten heeft ze er van wakker gelegen. Van maart tot juli
gesloten. Dan zes weken open,
alle regels netjes opvolgend.
“En toch kregen we dagelijks
controle van de politie. Was ik
daar zo oud voor geworden, om

dat allemaal nog mee te moeten
maken? Maar toch bleven we
vechten. Tot de horeca weer
dicht moest en ons doodsvonnis werd getekend.”
Nu het nieuws wereldkundig
is, komen heel veel klanten met
ideeën om geld in te zamelen
via bijvoorbeeld crowdfunding.
“Mijn mailbox ontploft stilaan
met al zeker 400 berichten en
mijn tekstje op Facebook is al
zeker 300 keer gedeeld. Maar
het is te laat. We was niet alleen een café, maar ook een erg
hechte vriendenkring. Ik kende
alle klanten en iedereen kreeg
een kus bij het binnenkomen.
We bleven ook lang open. Want
veel van onze oudere klanten
waren met pensioen en moesten toch niet vroeg uit hun
bed.”

Nu er geen nieuwbouwproject
komt voor Ritmica op de locatie
van Villa Henriette in de Kapelstraat in Hove onderzoekt het andere pistes voor zijn uitbreiding.
Wie een idee heeft, mag zich zeker melden.
Ritmica ondersteunt personen
met een motorische of verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of een leerstoornis.
Voor zijn werking wou het uitbreiden met een nieuwbouw op
de plaats van Villa Henriette.
Maar de eigenaar van het terrein
trok zijn vergunningsaanvraag na
protest tegen de mogelijke sloop
van de villa in.
“We wensten er een dagwerking
voor onze jongeren van 14 tot 25
jaar in onder te brengen. Met een
nieuwe locatie zouden we ook
meer jongeren kunnen opvangen.
Daarnaast was het de bedoeling
om er enkele wooneenheden
voor het begeleid wonen van volwassenen te betrekken”, legt Bert
Van den Bergh van Ritmica uit.
Hij doet een oproep naar personen die een eventuele mogelijkheid zien. (fisp)

Vorst zorgt voor grote problemen met Velo’s
ANTWERPEN

JOH

’t Werkhuys serveert sociale afhaalmaaltijden
BORGERHOUT

Het sociaal-cultureel huis ’t Werkhuys in de Zegelstraat 13 is
begonnen met de verdeling van sociale afhaalmaaltijden. Mensen met een laag inkomen kunnen van maandag tot vrijdag tussen 12 en 14 uur voor drie euro verse soep en een huisbereide
hoofdmaaltijd komen afhalen.
“We kozen er bewust voor om het vlees te halen bij lokale halalslagers en bieden ook elke dag een vegetarisch alternatief
aan”, zegt coördinator Joris Willems. “Reservering op voorhand is niet nodig. Zo zetten we alles op alles om onze drempel
zo laag mogelijk te maken.” (svw)

Het was alle hens aan dek maandag bij Velo Antwerpen. “We kregen meer dan duizend oproepen
binnen. We schatten dat ongeveer een derde van de sloten was
vastgevroren”, zegt woordvoerder Raf Loeys. Volgens Loeys is
het de eerste keer in het bijna
tienjarige bestaan van Velo Antwerpen dat het systeem problemen van deze omvang kent.
“De omstandigheden waren dan
ook uitzonderlijk”, verklaart de
woordvoerder. “We komen uit
een periode met veel regen en

JVDP

Ook de Antwerpse Velo’s
hebben een broertje dood aan
het barre winterweer. De afgelopen dagen kreeg de centrale dienst van het deelfietssysteem een stortvloed aan
meldingen binnen van gebruikers die hun fietsje niet
uit het slot van het station
kregen. De hinder zal pas helemaal opgelost geraken als
de dooi intreedt, al is er de
laatste dagen wel beterschap.
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Ongeveer een derde van de sloten van de Antwerpse Velo’s was vastgevroren.

plots sloeg het om naar vriesweer. In principe is ons systeem
goed bestand tegen de vorst,
maar als het ingesijpelde regenwater bevriest zitten we met een
probleem. De dagen voorafgaand
aan de vorst hebben we alle sloten behandeld met antivries,
maar de regen heeft veel van die
inspanningen tenietgedaan.”
De vrieskou, en bijgevolg ook de
problemen bij Velo, zullen nog

zeker tot zaterdag aanhouden. Al
is er wel beterschap sinds maandag. “Het is gestopt met sneeuwen en de zon schijnt sinds dinsdag, wat een positieve impact
heeft op de sloten. Intussen werken onze medewerkers keihard
verder op het terrein, maar met
9.200 sloten verdeeld over de vele stations in Antwerpen, is dat
een hele opgave”, aldus Raf Loeys. (joro)

