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Cafébaas ontkent witwaspraktijken voor Bende van de Douanier

DedrugskamervandeAntwerp-
se rechtbankheefthetdossier
ronddeBendevandeDouanier
gisteren inberaadgenomen.De
uitspraakvolgtop3 januari.Gis-
terenpleittemeesterWalterDa-
mennogvoor ‘schatbewaarder’
AnthonyVanderListdiedewit-
waspraktijkenontkent.

Van der List is de eigenaar van de
populaire Antwerpse café Den
Doedelzak en Het Vervolg. Hij
leerdedouanier TimDeelenken-AnthonyVander List. Foto KOS

nen via drugsverslaafde Stijn T.
Het klikte goed tussen de twee.
Zeschuimdendewereldaf inpri-
véjets.Hun favorieteuitstapwa-
renwedstrijdenvanFormule1.

7miljoen euro
Het geld dat Deelen verdiende
metcocaïnezwendel, speeldehij
door aan Van Der List. Dat is de
aanklacht van het openbaar mi-
nisterie. «Van der List versaste
het geld naar het buitenland om
het meer te laten opbrengen»,
stelde aanklager Paul Van Tig-
chelt. Het geld staat vermoede-
lijknogsteeds inAzië. Ineentap-

gesprek zei Deelen dat hij in an-
derhalf jaar van niks miljonair
gewordenisendatermeerdan7
miljoen euro op zijn rekening
staat.
TegenVanderListwerd5jaarcel,
een boete van 550.000 euro en
een verbeurdverklaring van
862.000eurogeëist.Hijverklaar-
dedathetgeldnietsmetdrugs te
makenzouhebben,maardathet
dewinsten zijn van zijn twee ca-
fés. «Vooral zwart geld, ja. Maar
daar ligt mijn cliënt nu niet van
wakker, wel dat hij aanzien
wordt als witwasser», stelde ad-
vocaatWalterDamen.

300.000 euro van Deelen be-
waarde Van der List in zijn kluis.
«Maar ik dacht dat het geld van
eenerfeniswas», zeiVanderList.
«Mijncliëntzat inhet ‘blingbling
milieu’», gaat Damenverder. «Ze
huurden met acht of met tien
man een privéjet, wat zowat
2.000europerpersoonkostte,en
vlogen ermee naar Formule 1-
wedstrijden. Iemand die 2.000
europermaandverdient,kandat
niet,maar iemanddieeenomzet
van een miljoen draait wel. Hij
haddiegewoonteomprivéjetste
huren ook van thuis uit meege-
kregen.» (KAV)

ANTWERPEN

BREILABEL EX-KETNET-WRAPSTERVÉRONIQUE LEYSEN NEEMT SUPERSTART

ANTWERPEN

U draagt toch ook al een ‘Mauri-
ce’? Neen? Snel dan. Bekend
Vlaanderen ontdekte het nieuwe,
hippe, door en door Antwerpse
breilabel al wél. Eline deMunck,
Sean d’Hondt enNoémieWolfs
hadden er al één. Maar nu ook stij-
licoon Josje Huisman op Twitter
pochtmet een gloednieuweMauri-
ce op haar blonde krullenbol, lijkt
gewezen Ketnet-wrapster Véroni-
que Leysenmet haar handgebreide
mutsen en sjaals écht gelanceerd.
«Super! Nu alleenmaar hopen dat
ik de bestellingen kan bijhouden.»

landeenpromofilmpjeopnamen
voor de nieuwe cd Loke Le droe-
gen ze alledrie creaties vanMau-
rice. En intussen zijn ook al Eline

Desenioren gooien de beentjes los. Foto Klaas De Scheirder

Senioren swingen op hits Nicole en Hugo
NicoleenHugobrachteneenuur
hunbekendehits indiensten-
centrumLinkeroever.Decafeta-
riavanhet centrumwashetde-
corvande laatsteRadioMinerva
Dansnamiddag.Erwerdgisteren
geswingddoordesenioren,maar
het feestbrakecht los toendj
DannyvanTichelenachterde
draaitafelkroop.

DeRadioMinervadansnamidda-
gen zijn al enkele jaren een suc-
ces.Voorheteerstvindendemid-
dagen, georganiseerd door Ant-
werps Zorgbedrijf plaats in de
dienstencentra zelf. Meer dan
zeshonderdseniorengenotenzes
dagenlangopverschillendeloca-
ties van muziek en een lekkere
maaltijd.
In dienstencentrum Linkeroever
was de dansvloer de hele namid-
daggoedgevuld.DjDannyVanTi-
chelen bracht een perfect even-
wichttussenmodernemuzieken
echteRadioMinerva-klassiekers.
HortenseVerhaegenvindtditeen

ANTWERPEN

zeer leuk initiatef . «Met een
vriendenkliekje doenwealle na-
middagen», vertelt ze. «Het is
leuk, en de dj draait goede mu-
ziek». Al houden ze minder van
moderneliedjes .«AlsFrankSina-
tra of Nat King Cole passeert,

staan we allemaal direct op de
dansvloer», vertelt vriendin Ma-
rie-LouiseBeugnier.Ondertussen
toont Hubert Fannes zijn beste
movesopdezomerhit ‘QueSiQue
No’ van Jody Bernal. «Zo blijven
we inbeweging», lachthij. (MGB)

Verse dessertjes uit automaat
Goednieuwsvoor snoepersen
liefhebbersvanchocolade,
want sindskort staat inde
Kloosterstraat inLoenhouteen
chocolade-endessertenauto-
maat.BedenksterYasmineCox
(19)maaktopeencreatieve
maniergebruikvandepaprika-
automaatvanhaarvader. «Tij-
densdewintermaandenzijner
tochgeenpaprika’s endanver-
koop ikdesserten», lacht ze.

Eind oktober begon Yasmine
Cox met haar dessertenauto-
maat of zoals ze het zelf om-
schrijft ‘Chocolat&DessertOto-
maat’. Als dochter vanpaprika-
teler Peter Coxhad ze demoge-
lijkheidomhaarexperimentuit
te proberen en het valt in de
smaak zo blijkt. Dagelijksmoet
Yasminenieuwedessertjesma-
ken, van chocomousse totmel-
lowcakes.Vooralde laatstever-
snapering is uiterst populair.
«Zezijnpertweeverpaktenook

volledig zelfgemaakt», vertelt
Yasmine. «Ik heb een opleiding
voorbakkergevolgd inhetSpij-
ker inHoogstratenenstudeerde
vorig schooljaar af. Nu werk ik
bij een bakker en in mijn vrije
tijdmaak ikdessertjes.»
Ideeënwelkom
De keuze aan de ‘Chocolat &
Dessert Ottomat’ is al redelijk
uitgebreid. Chocomousse
wordt verkocht aan 1,20 euro,
chocomousse met room kost
1,30 euro. Verder is er ook tira-
misu aan 1,50 euro en fram-
boos-vanille bavarois voor 2,20
euro. Schappelijke prijzen voor
een heerlijk dessertje. «Ik kijk
alles elke dag na op houdbaar-
heid en vul de automaat regel-
matig aan. Mensen die hier re-
gelmatig stoppenengraageens
wat variatie willen, mogen me
altijd ideeën geven. Ik sta altijd
tepopelenomnieuwedingente
proberen», besluit Yasmine.
(DVGT)

LOENHOUT

ANTWERPEN

Il Divo lanceert cd
in Antwerpse
winkel
Het Italiaanse kwartet Il Divo
komt op 6 december naar Ant-
werpen voor de lancering van
hun nieuwe cd ‘A Musical Af-
fair’. Opmerkelijk: de vier klas-
siek geschoolde zangers doen
dat niet in een concertzaal. Ze
stellenhunplaatvoorindewin-
kel van Bowers & Wilkins, om-
dat zedannaareigenzeggende
beste garantie hebben op opti-
malegeluidskwaliteit.
‘Il Divo’ zal op 6 november op-
treden in de ID Lounge aan de
Godedriduskaai. Dat is niet al-
leen de hoofdzetel van Bowers
& Wilkins Benelux, het is ook
een ontmoetingsplek binnen
hetbedrijf voorrelaties,klanten
en prospects. Speciaal voor de
lancering van ‘AMusical Affair’
zal de loungenuwordenomge-
toverd tot concertruimte. Het
initiatief kadert binnen de
Soundtasting-events, die de
hifi-gigant Bowers & Wilkins
ookeerderal organiseerde.
Honderdmensen kunnen er op
6 december bij zijn. Alle tickets
zijnaldedeuruit. (VSH)

ANTWERPEN

Stadhuis en Brabo
kleuren groen
tegen doodstraf
Antwerpenzalvrijdaghet stad-
huis enhet standbeeldvanBra-
bo verlichten in het groen, de
kleur van de hoop. De stad doet
ditals lidvan‘CitiesforLife’voor
de12deinternationaleactiedag
tegen de doodstraf op 30 no-
vember. Die symbolische da-
tum verwijst naar de eerste af-
schaffingvandedoodstrafdoor
een moderne staat. Op 30 no-
vember 1786 schafte het groot-
hertogdom Toscane de dood-
straf af. De verlichting wordt
aangestokenvan19uurtotmid-
dernacht.CurtisMcCarty isspe-
ciale eregast. Deze Amerikaan
zat 21 jaar onschuldig in de ge-
vangenis, waarvan 19 jaar in de
dodencel,voordemoordopeen
achttienjarig meisje. In 2007
werd hij vrijgelaten omdat op
grond van DNA bewezen werd
dathij onschuldigwas. (DILA)

ANTWERPEN

Tweedaagse
kerstbeurs in
Antwerp Expo
Op zaterdag 30 november en
zondag1december, telkensvan
10 tot 18 uur, vindt de tiende
editie van de Kerst & Creatief
Beurs plaats in Antwerp Expo
aan de Jan Van Rijswijcklaan.
Ruim 200 exposanten zorgen
voor de gepaste sfeer voor uw
kerstshopping. Bezoekers en
kinderen kunnen er zelf aan de
slag tijdensde talrijkeknutsel
initiaties. Op zaterdag treedt
WillySommerseropenzondag
is het de beurt aan Christoff. De
optredens vinden plaats om 14
en om15.30 uur. Een toegangs-
ticketkost7,5euro. (FM)

ANTWERPEN

Vijf schrijvers
blikken terug
op 2013
‘Achterom’ is de naam van de
voorstelling die vrijdag 29 no-
vember in première gaat in de
Arenbergschouwburg. Vijf
schrijvers blikken terug op
2013. Maarten Inghels, Max
Temmerman, Delphine Le-
compte,RuthLasters enMicha-
ël Vandebril geven hun kijk op
deactualiteitenlateneenwaai-
er aan onderwerpen aan bod
komen. Ze hebben het onder
meer over de politieke wereld,
cultuur, maar ook over het kli-
maat, de slabakkende econo-
mie en kleine fait divers. Het
jaar 2013 passeert met al zijn
pieken en dalen, historische
momenten en achteloze anek-
dotiek. (FM)

de Munck, Sean Dhondt, de Ket-
netband en de zangeres van
Hooverphonic fan.
En Véronique Leysen? Die hoopt

SABINE VERMEIREN

AchterdeschermenstartteVéro-
niqueLeyseneentijdjegeledenal
met ‘Maurice’.Denaamhaaldeze
bij haar goedlachse, immer opti-
mistische opa, de ideetjes voor
vrolijke winterse mutsen en

sjaalsbedachtzezélf.Hetconcept
sloeg al snel aan.Het duurdeniet
lang of vrienden en kennissen
kwamen bij het bekende televi-
sie-gezicht aankloppen voor een
eigen, authentieke ‘Maurice’. En
dus dacht Véronique een tijdje
geleden: waarom één en ander
niet gewoon commercialiseren?

Ongeveereenmaandge-
ledenging ‘Maurice’offi-
cieel van start. En sins-
dien is het alleen maar
keihard gegaan. En nu
ooküberfashionista Josje
Huisman zich op Twitter
heeft geout als fan, met
eenvrolijke fotovanzich-
zelf met een echte ‘Mau-
rice’ lijkt Véronique Ley-
senéchtgelanceerd.
«Die muts van Josje: die
heb ik speciaal voor haar
ontworpen», zegt Véroni-
que. «Haar stylist had me
gecontacteerd. Hij zocht
iets dat helemaal bij Josje
paste. En dus kwam ik op
de proppen met dit ont-
werp.Hetiseenreuzegrote
muts. Maar dan echt: gi-
gantischgroot.»
Nietalleen Josjebleek fan,ookde
collega’s van K3 werden dat.
Want toen ze onlangs in Neder-

dat ze de bestellingen
kanbijhouden. «Inprin-
cipebrei ik alles opmijn
eentje», zegt ze. «Twee
tot drie dagen perweek
brei ik. En sowieso ook
elke avond. Het zoeken
naar nieuwe ontwerp-
jes ishet fijnst.Vaneen-
zelfde model dan tien
kopieën maken: daar
hou ik minder van.
Maar dat moet wel, als
ik wil commercialise-
ren.»
Een winkel van «Mau-
rice» is er voorlopig

niet. Wél trekt Véronique het
landrondmeteencaravan,waar-
in ze haar creaties verkoopt. Dit
weekend staat ze op de Kerst en
creatiefbeurs inAntwerpExpo.


