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ALLE WEDSTRIJDEN VAN DE BELGEN OP GROOT SCHERM

SCHOTEN/WIJNEGEM
Manna-sauzen
genomineerd voor
Vlaamse exportprijs
Sauzenproducent Manna - met
kantoren en magazijn in Wijnegem
en productie-eenheid in Schoten - is
genomineerd voor de ‘Leeuw van
de Export’. Dat is een prijs van de
Vlaamse overheid voor ondernemingen die het goed doen op de exportmarkt. Manna verdiende zijn
nominatie omdat de uitvoer naar
het buitenland de jongste jaren
spectaculair is gestegen. «In het
buitenland draaien we tegenwoordig een jaarlijkse omzet van twintig
miljoen euro», vertelt commercieel
directeur Hans Van de Venster.
«Dat vertegenwoordigt meer dan
de helft van onze totale omzet. Ter
vergelijking: acht jaar geleden was
de export slechts goed voor vijf procent.»
Manna heeft nu in ongeveer zestig
landen een voet aan de grond en
blijft verder buitenlandse markten
verkennen. In de nabije toekomst
wil het bedrijf meer en meer gaan
inzetten op het verre oosten en
Zuid-Amerika. Het zijn vooral de
koude sauzen - en in het bijzonder
mayonaise - die het goed doen over
de landsgrenzen. Manna stelt ongeveer 110 mensen tewerk. (KDC)
SCHILDE

BIN helpt wegloper (8)
terugvinden
Het buurtinformatienetwerk (BIN)
Schilde-Centrum bewees eerder
deze week nog eens zijn nut. Nadat
een achtjarige jongen dinsdag
wegliep uit een lokale school werd
het BIN-netwerk geactiveerd. Na
de oproep kreeg de politie al snel
drie meldingen van BIN-leden die
het kind in kwestie hadden gezien.
Binnen het half uur vond een politiepatrouille het jongetje gezond
en wel terug. (KDC)

Duivelsgekte verovert Dorpsplein
KAPELLEN
Op het Dorpsplein, in
het centrum van
Kapellen, wordt de laatste hand gelegd aan het
reuzenscherm waarop
supporters vanaf maandag alle wedstrijden van
de Rode Duivels live
kunnen volgen. Een
team van twintig vrijwilligers staat klaar om het
de fans zo comfortabel
mogelijk te maken.
ALFONS SCHRYVERS
Op het Dorpslein pronkt een scherm
van wel 18 vierkante meter.
«Restaurant De Veehoeve, café De
Nieuwe Remedie, frituur Maxi en de
gemeente Kapellen slaan daarvoor de
handen in elkaar», zegt coördinator
Ben Lelie. «In samenwerking met de
politie hebben we een veiligheidsplan
opgesteld. Bezoekers mogen geen grote tassen, rugzakken, drank in blik en
glazen flessen mee op het plein nemen.
We zorgen voor de nodige stewards om
dit allemaal in het oog te houden. Er zal
ook een medisch team aanwezig zijn
met een spoedarts. Je weet maar nooit.
Bij een overrompeling kan de politie
die zal beslissen het plein tijdelijk afsluiten. Het publiek is welkom vanaf
een uur voor aanvang van elke wed-

Samen met een twintigtal vrijwilligers maakt Ben Lelie (r.) het Dorpsplein klaar voor het WK. Foto Schryvers
strijd.»
Het initiatief kost de sponsors een flinke duit, zegt Ben. «Het scherm kost
2.800 euro per wedstrijd. Omdat we
vooraf niet kunnen schatten hoe ver de
Rode Duivels geraken hebben we het
scherm voor een volledige maand gereserveerd, zodat we de supporters
niet moeten teleurstellen».

Hopelijk goed weer
De kosten voor het scherm kunnen enkel terugverdiend worden met de verkoop van bier en frisdrank waarmee
supporters winst of verlies van de Rode

Duivels kunnen verwerken. «Dit is
onze enige bron van inkomsten en
daarom hopen we op goed weer, zodat
de supporters massaal komen opdagen. De tapwagen zal met voldoende
personeel versterkt worden, zodat de
bediening vlot kan verlopen.

Afterparty
Zaterdag 23 juni, na de wedstrijd België-Tunesië is er vanaf 16 uur nog een
afterparty met dj Robert Bigail. «Zo’n
evenement kunnen we als gemeentebestuur niet zelf organiseren», zegt
schepen voor Feestelijkheden An Stok-

BERENDRECHT

Hamburger en frisdrank in schaduw van windmolen

De dokwerkers krijgen ook een rondleiding in de windmolen zelf. Foto Alfons Schryvers
In het Antwerpse havengebied
bouwt Vleemo tientallen
windmolens. Binnen enkele jaren moeten er nog een zeventigtal bijkomen. Van het Antwerpse havenbedrijf krijgt
Vleemo opstalrecht in verschillende zones.
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«Ook bedrijven kunnen een
deel van hun concessie afstaan
aan ons. Om de goede band met
de concessionarissen, en hun
personeel, te onderhouden, geven we iedereen de kans om
een windmolen te bezoeken.
Die gaan immers meer en meer

deel uitmaken van hun directe
werkomgeving» zegt Christian
Block, ingenieur bij Vleemo.
Na een bezoekje aan de binneninrichting van een windmolen kon iedereen genieten
van een hamburger en een
drankje. (FSE)

KALMTHOUT

Vredessculpturen
Jorg Van Daele
reizen wereld rond

Jorg Van Daele in actie. Repro Toon Verheijen

Beeldhouwer Jorg Van Daele vertrekt
maandag voor een internationaal symposium naar Macedonië. Het is de start
van een wereldreis. Overal zal hij een
beeldhouwwerk maken dat past in zijn
project ‘Wings of Peace. «Vanuit Macedonië ga ik ineens naar Mongolië om dan
daarna nog aan de slag te gaan in China,
Azerbeidjan en Bolivië», geeft Jorg Van
Daele een inkijk in zijn agenda. «Op elke
plaats maak ik een beeld in plaatselijke
steen. Later krijgt dat een plaats in de
stad, dorp of een sculpturenpark of beeldentuin. Al mijn beelden draaien rond
vrede.» (VTT)
AO

mans (Open Vld). «Daarom ben ik blij
dat de plaatselijke horeca het initiatief
neemt».

Ook finale
De volgende wedstrijden worden uitgezonden: België-Panama op maandag 18/6 van 17 tot 22 uur, België-Tunesië op zaterdag 23/6 van 14 tot 19
uur, Engeland-België op donderdag
28/6 van 20 tot 23 uur en de finale op
zondag 15/7 van 17 tot 22 uur. Als België de achtste finale of beter haalt,
worden ook deze wedstrijden uitgezonden.

