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De gratis hamburger, met op de achtergrond een windturbine, werd gesmaakt. FOTO EVDW

Omdat het de Dag van de Wind 
was, nodigde windturbinebou-
wer Vleemo de buurbedrijven uit 
om een kijkje te komen nemen. 
“Vandaag laten we een turbine 
zien en tegelijkertijd trakteren we 
iedereen op een gratis hambur-
ger”, zegt Ben Simons van Vlee-
mo. 

Tegen het einde van dit jaar 
draaien er al 55 windmolens van 

Vleemo in de haven. “Ons wind-
park levert dan voldoende ener-
gie voor 110.000 gezinnen”, al-
dus Ben Simons. Het bedrijf plant 
de volgende jaren nog eens een 
honderdtal turbines in de haven. 
“We zijn nu volop bezig om 
stapsgewijs alle vergunningen in 
orde te brengen”, klinkt het nog. 

(evdw)

Windturbinebouwer nodigt buren uit

POLDER 

Waar is Paul de Octopus geble-
ven, de inktvis die tijdens het WK
van 2010 de uitslag van alle ze-
ven wedstrijden van het Duitse
team en van de finale van Neder-
land tegen Spanje juist wist te
voorspellen? Dood, zo lezen we.
Gelukkig is medium en helder-
ziende Liliane Caro uit Lier, die
zondag haar nieuw boek voorstelt
op de spirituele beurs in Malle, zo
vriendelijk om aan de hand van
de foto’s van de Rode Duivels te
voorspellen hoe ons nationaal elf-
tal zal scoren in Rusland.

“Heldervoelen is mijn sterkste
kant”, zegt ze. “Ik ben gisteren
naar Scherpenheuvel geweest en
heb zeer sterk doorgekregen dat
de Belgen de halve finale spelen.
Bizar genoeg kreeg ik Engeland
verscheidene keren als wereld-
kampioen door.”

Liliane wil ook weleens zien wat
ze doorkrijgt over de individuele
prestaties van de Rode Duivels.

Als ze haar hand op doelman
Courtois legt, voorvoelt ze dat hij
een zeer sterk toernooi zal afwer-
ken. “Hoewel ik ook hartzeer
doorkrijg bij Courtois. Blijkbaar
worstelt hij met iets.”

Bij Vincent Kompany voelt het
medium een schouderblessure,
die hem eventjes op de bank zal
houden. “Maar op de cruciale mo-
menten kunnen we op hem reke-
nen. Kompany zál spelen. Verma-
elen zit met beslommeringen in
zijn hoofd die zijn spel aantasten.

Hij zal twee kansen krijgen om
zich te tonen en zal die waarma-
ken.” Jan Vertonghen gaat het
thuisfront missen en op het einde
vermoeidheid vertonen.

Bij Boyata krijgt Liliane veel po-
sitieve gevoelens door. “Ik voel
wel dat hij last kan krijgen van
braken en diarree. En hij moet op-
letten voor tackles. Ook Dendonc-
ker gaan we nodig hebben, omdat
we zo ver geraken. Ciman zie ik
lachen. Hij moet wel oppassen
voor een infectie.”

Fellaini kan volgens wat het me-
dium doorkrijgt geen onrecht ver-
dragen en zal geregeld in de
clinch gaan met scheidsrechters.
“Dembélé zal voetballen alsof zijn
leven ervan afhangt. Bij Witsel
voel ik heel positieve energie. Hij
wordt belangrijk.”

“Kevin De Bruyne gaat nóg beter
presteren dan we hadden ver-
wacht. Bij Eden Hazard krijg ik
door dat dit WK het toppunt van
zijn carrière wordt. Hij gaat heel
veel scoren. Dries Mertens zal

zich manifesteren, maar ik zie
ook wrijvingen en een lichte bles-
sure aan de linkerknie.”

Maar dé vedetten van de Rode
Duivels worden Romelu Lukaku
en Michy Batshuayi. “Tweeling-
zielen. Lukaku gaat afzien, maar
zal de held van de natie zijn.”

Zo, nu hoeft u al niet meer te kij-
ken.

i 17 juni, beurs Spiritueel Onderweg, 
De Notelaar, Lierselei 19 in Oostmal-
le, 10-18u, 5 euro

KRISTIN MATTHYSSEN
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Medium voorspelt: “Rode Duivels 
worden derde of vierde op WK”

Helderziende ziet glansrol weggelegd voor Lukaku, Kompany zál spelen en Engeland pakt titel

De Rode Duivels halen de halve 
finale op het wereldkampioen-
schap. Of ze derde of vierde wor-
den, zal afhangen van de scheids-
rechter. Dat voorspelt medium 
Liliane Caro, die voor ons alle 
spelers uit de WK-bijlage van Ga-
zet van Antwerpen ‘voorvoelde’.

Met de hand op Fellaini. “Hij gaat dikwijls overhoop liggen met de 
scheidsrechters in Rusland.” FOTO JORIS HERREGODS

Medium Liliane voelt Witsel. “Hij wordt een belangrijke speler.” 
FOTO JORIS HERREGODS
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GRATIS PROFESSIONELE HUIDANALYSE
Met huidanalyse apparaat EF Skin Vision

CARE ONTHULT DE IDENTITEIT VAN JE HUID
Aan de hand van 12 specifi eke metingen ontdekken we alle noden 
van je huid. Daarop stemmen we verzorgingen en producten af, 
zorgvuldig uitgekozen, perfect op jouw maat.

Maak snel een afspraak en breng deze bon mee
CARE PERSONAL BEAUTY
Anselmostraat 64
2018 Antwerpen

03 237 53 18
antwerpen@carepersonalbeauty.be
Boek online: www.carepersonalbeauty.be

OPENINGSUREN
Maandag:  09.00 - 18.00
Woensdag:  09.00 - 21.00
Donderdag: 09.00 - 21.00
Vrijdag:   09.00 - 18.00
Zaterdag:   09.00 - 13.00

Waarde:

€20
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