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KEMPEN
OLMEN
Man gekneld
onder bandenkraan
Een 57-jarige man uit Olmen
kwam gisteren omstreeks 12.15
uur met zijn voet gekneld te zitten onder een kleine bandenkraan. Daarmee was de man enkele bomen in de tuin van zijn
woning aan Bukenberg aan het
uittrekken. Op een gegeven moment kantelde de kraan echter
om. Het voertuig belandde op
de voet van de man. Wellicht
probeerde hij nog om in laatste
instantie uit de cabine te springen. De brandweer van Balen
kwam ter plaatse om de man te
bevrijden. Die reddingsactie,
waarbij de kraan opnieuw opgetild moest worden, duurde
zo’n drie kwartier. Pas dan kon
de man met een zeer ernstige
voetblessure naar het ziekenhuis van Geel afgevoerd worden. Ook een team van het medisch Urgentieteam (MUG) van
Herentals kwam ter plaatse om
de man te helpen. (BHR)

KASTERLEE/GEEL
Agressief gedrag
tegen personeel
Kenneth V.A. uit Kasterlee heeft
zich voor de correctionele
rechtbank van Turnhout moeten verantwoorden voor weerspannigheid. Enkele jaren geleden had hij op een familiefeest
in Kasterlee te veel gedronken
en had een alcoholvergifting
opgelopen. De jongeman werd
naar het ziekenhuis van Geel gebracht en werd daar aan een infuus gelegd. Toen hij in het ziekenhuis wakker werd, had hij
een complete black-out en gedroeg hij zich agressief. Het ziekenhuispersoneel verwittigde
de politie en tijdens het overbrengen naar het politiebureau
heeft Kenneth V.A. nog een
agent geraakt toen hij om zich
heen stampte. Kenneth V.A.
werd on
derworpen aan een maatschappelijk onderzoek en riskeert een
werkstraf. Volgens zijn raadsman, die om opschorting vroeg,
heeft zijn cliënt zich verontschuldigd voor wat er is gebeurd. De zaak wordt nu in beraad genomen. Op maandag 7
januari volgt het vonnis. (JOBG)

Bedreigingen
met wapen

Werknemers Lu in onzekerheid

HERENTALS

De vakbonden van het Herentalse koekjesbedrijf
LU verwachten dat er pas in de beginmaanden
van 2013 echt duidelijkheid gaat komen over de
toekomst van de werknemers bij de vestiging
van LU in Herentals. Daar wordt gevreesd voor
de werkzekerheid van zo’n vijftig personeelsleden nadat bekend geraakte dat LU niet meer zal
instaan voor de productie van één van de bestverkochte producten, de Dinosauruskoeken.
JOLIEN BOECKX

Vijftig personeelsleden van koekjesfabrikant Lu vrezen voor hun baan. Repro Vanderveken

WE VERWACHTEN
DAT HET
ZWAARSTE
NIEUWS NOG
MOET KOMEN

Secretaris voor ACV
Dirk Verhaegen
directie van Mondelèz, wat eerst
Kraft Foods heette, in het Zwitserse Zurich een plan aan het uitdoktoren voor de toekomst van alle
biscuiterie-afdelingen van Mondelèz. «Dat plan was de overkoepelende directie al aan het uitteken voor het nieuws van de Dinosauruskoeken er kwam. De directie neemt dit er dus gewoon als
extra bij, waardoor wij voor dui-

delijkheid dus zullen moeten
wachten totdat het masterplan
op tafel ligt», zeggen de vakbonden. Volgens hen komt dat plan er
pas rond het einde van dit kwartaal en het begin van het eerste
kwartaal van 2013. «Dat is nog
heel lang wachten en daarom
wordt er voor de werknemers die
afhankelijk zijn van de Dinosauruskoeken gewerkt met tijdelijke
economische werkloosheid», aldus het ACV. «We hopen uiteraard
dat de ontslagen er nooit zullen
komen en dat de directie gaat inzien en beseffen wat ons personeel hier in Herentals allemaal
kan.»

Overleg

De directie van LU plant één van
deze weken een overleg met Lo-

De Turnhoutse correctionele
rechter heeft haar eindvonnis in
de zaak rond Jimmy Geerts uit
Turnhout nog niet gegeven.

Jimmy Geerts. Repro Wiggenraad

Normaal gezien moest dat gisteren gebeuren, maar de rechter
besliste om tot de heropening
van de debatten over te gaan. Reden is het ontbreken van een attest dat moet aangeven dat
Geerts, of zijn raadsman, geen
hoger beroep aantekende tegen
een eerder vonnis waarbij hij
veroordeeld werd wegens feiten
van agressie. De rechter stelde
ook een deskundige aan die een
maatschappelijk
onderzoek
moet voeren naar de huidige toestand van de tweede beklaagde

KEMPEN Zes Kempense bedrijven failliet verklaard
De rechtbank van koophandel in Turnhout sprak
gisteren zes faillissementen uit. Onder meer een
elektrohandel, een transportbedrijf en een projectontwikkelaar moesten de boeken neerleggen.
4 Hoogstraten: Holdingmaatschappij Ukrinvest,
gelegen aan Slommerhof 6, is gisteren door de
Turnhoutse rechter failliet verklaard. Dat gebeurde
op vraag van enkele schuldeisers. Meester Jean de
Chaffoy en meester Luc Plessers werden aangesteld als curatoren.
4 Lichtaart: Elektro Lauwers, aan de Leistraat 61,
moest gisteren de boeken neerleggen. De specialist
in elektrische aparaten werd failliet verklaard op
vraag van zijn schuldeisers. Meester Tom Robeyns
en meester Rudi Van Gompel zijn de curatoren.
4 Beerse: Transportbedrijf Sernu, dat zijn vestiging
heeft aan de Beemdenstraat 5, werd failliet verklaard door de rechtbank van koophandel. Dat ge-

tus Bakeries in Lembeke. Ze willen weten tot wanneer zij nog zelf
de Dinosauruskoekjes mogen
maken. Eens ze dat weten, kunnen ze intern beginnen kijken
naar hoe ze het wegvallen van die
lijn kunnen opvangen in de vestiging in Herentals. Ze willen dat zo
snel mogelijk doen om hun werknemers niet te lang in het onzekere te laten.

Gesprekken

Lotus Bakeries nam samen met
de Spaanse voedingsproducent
Nutrexpa het concept van de Dinosauruskoeken van het Spaanse
Artiach over. Al sinds 1989 worden de op één na bestverkochte
koeken door LU in Herentals gemaakt. Daarom kwam het nieuws
dan ook hard aan bij LU. «De licen-

tieovereenkomst met Artiach om
de koeken te produceren en te
verkopen, zou midden 2013 aflopen. Daarom waren we sinds kort
aan het onderhandelen met Artiach over de verlenging van het
contract», vertelt LU-woordvoerster Annick Verdegen. «Maar die
onderhandelingen werden plots
stopgezet omdat Artiach ons
vroeg het hele bedrijf over te kopen. Iets dat niet gaat omdat we
dan niet zouden voldoen aan de
Europese mededingsvoorwaardeninverbandmetconcurrentie»,
aldus de woordvoerster.
Aanvankelijk dacht LU dat er nog
gesprekken zouden volgen totdat
het nieuws maandag bekend geraakte dat Lotus Bakeries en Nutrexpa de boel hadden overgekocht.

WORTEL

Kinderbijter kent vonnis nog niet

Oplichters op pad

Dirk H. uit Mol is voor de correctionele rechtbank van Turnhout
verschenen omdat hij verdacht
wordt van bedreiging en slagen
en verwondingen. Op 17 februari vorig jaar was hij de gebouwen van een transportfirma in
Meerhout binnengewandeld en
heeft hij daar met een wapen de
zaakvoerster en enkele werknemers bedreigd. «De dame werd
bedreigd met een mes en kreeg
van Dirk H. te horen dat hij haar
nek eraf zou snijden als ze niet
betaalde», vertelt openbare
aanklager Inge Claes. «Het ging
om achterstallige huurgelden.
Bij het verlaten van het bedrijfsterrein heeft Dirk H. dan nog
een werknemer geraakt met
zijn voertuig. Na een korte achtervolging werd opnieuw een
werknemer geraakt. Het is onaanvaardbaar om met dergelijk
gedrag betalingen af te dwingen.» Volgens de advocaat van
Dirk H. ging aan de feiten een
lange geschiedenis vooraf met
beloftes van de transportfirma
om te betalen, maar dat gebeurde nooit. «Mijn cliënt heeft spijt
van wat er gebeurd is in dit geschil tussen huurder en verhuurder. Ik vraag daarom om
een straf met uitstel.» De zaak
wordt nu in beraad genomen.
Het vonnis volgt op maandag 7
januari. (JOBG)

HERENTALS

TURNHOUT

MOL

Het gemeentebestuur van Mol
waarschuwt zijn inwoners voor
een jonge man die deur aan
deur langskomt om mensen in
naam van de gemeente te informeren over goedkope energie.
Zo diende er op maandag 26 november een jongeman van ongeveer 25 jaar aan bij een ouder
koppel in Heidehuizen. Hij vertelde hen dat hij in naam van de
gemeente kwam spreken over
goedkope energie. Het gemeentebestuur benadrukt dat er niemand in hun naam op pad is. Inwoners die in contact komen
met iemand die aan de beschrijving voldoet, worden gevraagd
om zo snel mogelijk de lokale
politie te bellen op het noodnummer 101. (BHR)

MOL/MEERHOUT

VERMOEDELIJK BEGIN 2013 PAS DUIDELIJKHEID BIJ KOEKJESFABRIKANT

De sociale onrust bij koekjesbedrijf LU in Herentals is groot. «Elke
minuut worden de personeelsleden ongeruster, want door het
wegvallen van de productielijn
van de Dinosauruskoeken staat
de broodwinning van ons personeel hier op het spel», vertelt secretaris voor ACV Voeding en
Diensten Dirk Verhaegen. «Als we
puur gaan bekijken naar hoeveel
mensen er aan die productieband
staan waar de koekjes worden gefabriceerd, praten we over ruim
veertig jobs.» Maar het gaat zowel
om productiemedewerkers als
om ondersteunende krachten,
waardoor de vakbonden al snel
vrezen om vijftig jobs die in het
gedrang komen. Een zware klap
voor LU waar 1.400 tot 1.500
mensen werken. Vooral omdat er
bij de vestiging in Herentals in
2009 al 25 banen bij de bedienden en in 2004 nog eens honderd
banen sneuvelden. «Toen was het
een heel andere situatie, maar die
ontslagen uit het verleden spelen
zeker een rol in de ongerustheid
nu. En we verwachten dat het
zwaarste nieuws zelfs nog moet
komen», zegt Dirk Verhaegen.
Momenteel is de overkoepelende
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beurde na een dagvaarding van het Openbaar Ministerie. Meester Tom Van Even werd aangesteld
als curator in de zaak.
4 Mol: De vennootschap van geneesheer, specialist
en chirurg Filip Vancoppenolle, aan de Turnhoutsebaan 264, moest de boeken neerleggen. Dat besliste de zaakvoerder zelf. Meester Tom Vandecruys en meester Silvy Sterckx treden op als curatoren.
4 Grobbendonk: Projectontwikkelaar PDG Projects, dat zijn thuisbasis had aan de Warme Handstraat 9, werd failliet verklaard door de Turnhoutse
rechter. De zaakvoerder legde zelf de boeken neer.
Meester Jef Van Looy is curator.
4 Meer: Grondwerkbedrijf Intergroup, gelegen
aan Hoogeind 27/2, moest de boeken neerleggen.
Het faillissement komt er op vraag van het Openbaar Ministerie. Meester Patrick De Ferm treedt op
als curator in de zaak. (BHR)
KP

Debby Van Gool, de ex-vriendin
van Geerts. Op dinsdag 29 januari 2013 zal er een dan een nieuwe
zitting volgen. Wellicht volgt het
vonnis van de rechter dan zo’n
maand later.

Gebeten en geslagen

Geerts staat terecht voor onmenselijke behandeling ten opzichte
van het dochtertje van zijn voormalige vriendin. Het meisje, dat
op het moment van de feiten 3,5
jaar oud was, werd door Geerts
gebeten en meermaals geslagen
omdat hij het niet kon verkroppen dat het meisje aandacht
kreeg van zijn toenmalige vriendin. De man riskeert een gevangenisstraf van 10 jaar. (BHR)

TURNHOUT
Auto
rijdt fietser aan
Op de brug over de E34 in Turnhout aan de Steenweg op Diest is
maandagavond omstreeks 20.10
uur een fietser aangereden.
De fietser was op de brug aan het
rijden wanneer een auto van de
snelweg kwam. Die merkte de
fietser te laat op en raakte de fietser. De fietser, de 39-jarige K.T. uit
Turnhout, kwam uiteindelijk
zwaar ten val.
Hij moest met lichte verwondingen opgenomen worden in het AZ
Turnhout - Campus Sint-Elisabeth. (JOBG)

GEDETINEERDE VALT BEWAKER AAN
Kenny V.G. moest zich gisteren
komen verdedigen voor de Turnhoutse correctionele rechter. De
man, die verblijft in de strafinrichting van Wortel Kolonie, viel
in juni 2011 een penitentiair beambte aan. Die was hij zelf gaan
opzoeken op een moment dat hij
een uitgangspermissie had gekregen. Volgens de beklaagde
had hij te veel gedronken en herinnert hij zich niets van de feiten.

De advocaat van de man verklaarde gisteren dat zijn cliënt enorm
veel spijt heeft van de feiten. «Hij
geeft alles toe en erkent dat hij
een drankprobleem heeft», klonk
het in de rechtszaal. «Hij schaamt
zich en wenst zich te verontschuldigen. Hij hoopt hij dat hij zijn
toekomst nu niet verknald heeft.
Hij ziet zijn fouten in. Daarom
vragen we een milde straf.» Vonnis op 18 december. (BHR)

Maximum dertig
per uur in nieuwe
Perronstraat
Aan het station ligt het nieuwe
woonproject Colours, waarbij
de nieuwe gemeenteweg de
Perronstraat hoort. Het schepencollege heeft nu een aanvullend verkeersreglement voor
die weg goedgekeurd. In de Perronstraat geldt een maximumsnelheid van dertig kilometer
per uur. Het verkeer dat uit de
Perronstraat komt, moet voorrang geven aan het verkeer uit
de Stationsstraat. Aan de zijde
van het station geldt een parkeerverbod. Aan de overzijde
van de straat komen vijftien
parkeerplaatsen. De Perronstraat ligt in de blauwe zone. Dat
betekent dat het gebruik van
een parkeerschijf of een bewonerskaart er verplicht is. De eerste parkeerplaats is voorbehouden voor personen met een
handicap. Voor meer informatie
over het verkeersreglement kan
je terecht bij de technische
dienst, administratief centrum,
Augustijnenlaan 30 of op het
nummer 014/28.50.50, of via
technische.dienst@herentals.be.
(JOBG)

VIERVASTE EXEMPLAREN IN UITGAANSBUURT MOETEN INCIDENTENVOORKOMEN

Nieuwe bewakingscamera’s in testfase

MOL

De voorbije dagen werden de gloednieuwe bewakingscamera’s in de Molse uitgaansbuurt geïnstalleerd. In totaal zullen er nu vier vaste camera’s de buurt rond de Corbiestraat en het station
nauwlettend in het oog houden. De politie werkt
momenteel aan de juiste afstelling van de camera’s. Als die testfase wordt afgerond, kunnen de
camera’s, wellicht nog dit jaar, worden ingezet.
«We kijken er naar uit om ze te kunnen gebruiken», klinkt het bij de politie.
BERT HUYSMANS
De voorbije dagen werden de
gloednieuwe bewakingscamera’s
in het centrum van Mol geïnstalleerd. De Corbiestraat wordt zo
voortaan door twee camera’s in
de gaten gehouden, eentje op het
kruispunt met de Boerenkrijgstraat en een ander exemplaar op
de kruising met het Rondplein.
Ook het Stationsplein kreeg twee
bewakingscamera’s. Die moeten
vooral een ontradend effect hebben op de mensen, maar kunnen
indien nodig ook gebruikt worden door de politie om incidenten
in te schatten. De camera’s zullen
voortdurend opnemen en de
beelden zullen achteraf ook gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal. Momenteel zitten
de camera’s nog in hun testfase.
Zo probeert de politie uit welke
richtingen en welke plaatsen ze
zeker goed in het oog willen houden. Als de afstelling in orde is,
kunnen de camera’s nog dit jaar
in gebruik genomen worden. Op
die manier moet het aantal incidenten in de Molse uitgaansbuurt
een heel stuk verminderen. Zo

De nieuwe camera’s worden aangekondigd. Foto Kos

Foto Vanderveken

WE HOPEN VOORAL
DAT DE CAMERA’S
PREVENTIEF
GAAN WERKEN EN
INCIDENTEN KUNNEN
VOORKOMEN

Burgemeester
Paul Rotthier

kostte vechtpartijen de voorbije
twee jaar nog het leven aan Chris
Lemmens uit Balen en Jan Hae-

AD Delhaize Ravels biedt beste service
over heel Vlaanderen
De AD Delhaize-winkel van Lutgart Van Erck en Wilfried Van
Dyck in Ravels heeft een award
mogen ontvangen voor hun
klantvriendelijkheid en service.
Een mooie beloning voor de familie Van Dyck die afgelopen
weekend nog het vijfjarig bestaan van de winkel vierde.

Lutgart Van Erck (51) en Wilfried
Van Dyck (53) begonnen vijf jaar
geleden zonder ervaring met hun
AD Delhaize aan de Grote Baan in
Ravels. Zoon Fréderic en dochter
Charlotte stapten al snel mee in
de zaak. Ondertussen groeide de
winkel uit tot een goeddraaiende
buurtwinkel waarin de klant vol-

ledig op nummer één staat. «Momenteel werken we met 20 vaste
werknemers en 40 tot 45 jobstudenten. Tegen al onze werknemers zeggen we dagelijks dat met
welk been ze ‘s ochtends ook uit
bed stappen, dat de klant daar
niets van mag merken», vertelt
Lutgart.

Mooie beloning

Auto gestolen

ARENDONK

sendonckx uit Mol en werd er
ruim een maand geleden nog een
parkeerwachter in elkaar geslagen door twee dronken mannen.
«In de eerste plaats zijn we blij dat
de camera’s er nu staan», zegt
burgemeester Paul Rotthier
(CD&V). «Al beseffen we dat die
niet zaligmakend zijn, maar in
combinatie met andere maatregelen gaan ze zeker hun nut hebben. Wij hopen vooral dat de camera’s preventief gaan werken
en incidenten kunnen voorkomen. Mensen weten nu duidelijk
dat ze gefilmd worden. Belangrijk
is dat we naast deze bewakingscamera’s ook mobiele exemplaren en ANPR-camera’s, de automatische nummerplaatlezers,
kunnen gebruiken. In de politiebegroting voor volgend jaar heb-

RAVELS

VORST
Aan de Houthoek in Vorst-Laakdal werd in de nacht van maandag op dinsdag een auto gestolen. De politie kreeg gisterochtend omstreeks 8.50 uur een
melding van de eigenaar binnen. Het gaat om een Nissan Patrol. Aan de wagen hing nog een
remorque, met daarop nog een
andere wagen. Aan Pestendijk
in Laakdal werd gisteren in de
late voormiddag alvast de oplegger met de wagen nog op, teruggevonden. De dieven hebben dus uiteindelijk alleen de
Nissan Patrol gestolen. (JOBG)

Fréderic, Lutgard en Wilfried Van Dyck tonen in hun winkel
trots de trofeeën. Foto Wiggenraad

Een ingesteldheid die vruchten
afwerpt, want Lutgart en Wilfried
sleepten bij de Retail Awards van
België de award in de wacht voor
de beste kleine buurtwinkel in de
categorie voeding. «Een jurylid
heeft zonder dat wij het wisten
onze winkel komen inspecteren
en ons blijkbaar als beste kleine
buurtwinkel van heel Vlaanderen
beoordeeld. De prijs beloont ons
voor onze klantvriendelijkheid,
gastvrijheid en onze service», zegt
Lutgart. «Wij vinden dit echt een
heel knappe prestatie. Het is een
mooie beloning voor al het werk
dat wij leveren, want zeven dagen
op zeven zijn we open. We sluiten
jaarlijks enkel op Kerstmis en
Nieuwjaar en dat appreciëren
onze klanten.» (JOBG)

Onkrooid aan de Koeistraat op
groot scherm live te volgen zijn.
«We kennen hem niet persoonlijk», vertelt Niels Bosmans van
het Arendonkse jeugdhuis. «Maar
we zijn natuurlijk zelf ook alle-

maal jeugd en vonden dat we
deze kans niet mochten laten liggen. Het zou zeer fijn zijn als we
de jongeren van onze gemeente
allemaal kunnen samenbrengen
om te supporteren voor Fabian»,
zegt Bosmans. «Toen we hoorden
dat hij gewonnen had, was het eigenlijk voor ons vanzelfsprekend
dat we iets moesten doen rond
Eurosong. Dit is een unieke kans.»
Het eerste optreden start zaterdag om 20.15 uur. Fabian stapt als
vierde kandidaat op het podium.
Nadat alle optredens en ook de

ben we daarvoor alvast extra budgetten
vrijgemaakt.»

2 keer nadenken

Ook bij de politie zelf is
er grote tevredenheid
over de komst van de
camera’s. «We kijken
er naar uit om de camera’s te kunnen gebruiken», zegt commissaris Robert Lehaen van de politiezone van Balen-DesselMol. «Hopelijk gaan
mensen met slechte
bedoelingen zo twee
keer nadenken. Het is
een win-win-situatie
voor iedereen.» De politie krijgt
binnenkort ook een mobiele camera ter beschikking. «Op die
manier worden onze mogelijkheden nog vergroot. We zullen die
vooral bij speciale acties en bij
evenementen inzetten. Zo kunnen we op een relatief korte tijd
heel veel voertuigen scannen.
Ons bereik wordt zo een pak groter. Nu moeten onze patrouilles
zelf beoordelen of het nuttig is
om een bepaald voertuig te checken. Met die camera gebeurt alles

De camera’s in de Molse
uitgaansbuurt. Foto Kos
automatisch.» De komende jaren
zullen er in totaal ook op 32 verschillende plaatsen in de politiezone vaste nummerplaatlezers
verschijnen. Zij zullen vooral ingezet worden op de grote toegangs- en invalswegen. De eerste
exemplaren worden nog dit jaar
geïnstalleerd op de brug van de
Molsesteenweg in Balen en aan
de spoorwegovergang van de
Turnhoutsebaan in Mol.

Plan-MER Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem
Welke mogelijke gevolgen voor uw
leefomgeving wilt u laten onderzoeken?
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
Antwerpen is de uitbouw van de fortengordels vastgelegd. In het kader van het strategisch
gebiedsgericht project Fortengordels selecteerde de provincie Antwerpen onder meer het
provinciaal domein Vrieselhof en het fort van Oelegem als locaties om uit te bouwen tot
onthaalplaatsen voor een betere inrichting en ontsluiting van de fortengordels.
Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen
brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste
stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vindt u onder meer
een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten
van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
Als inwoner van de gemeente Ranst of Schilde kunt u gedurende drieënveertig dagen de
kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de nota downloaden van de
website www.mervlaanderen.be. De nota ligt tijdens diezelfde periode ook ter inzage op
het gemeentehuis van Ranst en Schilde en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in
Brussel.
Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u de milieueffecten aangeven die volgens u extra
onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien
kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. U wordt
daarom uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. Milieueffecten zijn
onder meer effecten op de gezondheid en veiligheid van de mens, op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen en op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid.
U kunt de kennisgevingsnota inkijken van 28 november 2012 tot en met 9 januari
2013. Tot en met 9 januari 2013 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres
of e-mailadres.

Jeugdhuis toont Fabian op groot scherm

Het optreden van de Arendonkse
Fabian Feyaert (14), die ons land
zaterdag vertegenwoordigt tijdens het tiende Junior Eurovisiesongfestival in het Nederlandse
Amsterdam, zal in Jeugdhuis ‘t

19

puntentelling zaterdag voorbij
zijn, plannen de jongeren van ‘t
Onkrooid nog een afterparty met
enkele DJ’s. De inkom is volledig
gratis.
Fabian zelf is ondertussen al samen met zijn ouders in Amsterdam aangekomen. Daar oefent hij
momenteel zijn liedje ‘Abracadabra’ en de bijhorende podiumshow in. Zo hoopt hij om zaterdag
een spetterend optreden te kunnen geven en op die manier zoveel mogelijk stemmen achter
zijn naam te krijgen. (BHR)
KP

Uw opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportagebeheer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.
Voor meer informatie over de milieueffectrapportage kunt u bellen naar het gratis nummer
1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem
Koning Albert II-laan 20 bus 8 - 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

