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“Gedurende tientallen jaren was 
de uitleendienst gevestigd in Ma-
chelen. Door het verouderde pand 
en de plannen van Uplace om er een 
groot winkelcentrum te bouwen, zag 
Bloso zich genoodzaakt een nieuw 
onderkomen te zoeken. Die ruimte 
was beschikbaar in het Blosodomein 
in Hofstade (Zemst) waar een loods 

Uitleendienst opent in Blosodomein
Hofstade

Tom Uyterhoeven, Daniel Van de Velde en Eric Adam bemannen in 
Hofstade de centrale uitleendienst van Bloso. FOTO JOREN DE WEERDT

van 1000 vierkante meter opgetrok-
ken werd op het oude campingter-
rein”, zegt directeur Domeinen Mi-
chel Van Espen.

Sportfederatie
Sportmateriaal kan bij Bloso gratis 

en voor een beperkte periode ont-
leend worden. De centrale uitleen-
dienst in Hofstade heeft de grootste 
keuze. “In principe kan elke niet-
commerciële organisatie - school, 
overheid, sport- en jeugdvereniging 
- materiaal bij Bloso ontlenen. Sport-
clubs dienen wel aangesloten te zijn 
bij een erkende Vlaamse sportfede-
ratie”, legt verantwoordelijke Tom 
Uytterhoeven uit.

De aanvrager dient zelf het mate-

De centrale uitleendienst van 
sportmateriaal van Bloso, en 
tevens de uitleendienst voor 
Vlaams-Brabant, is verhuisd 
naar een nieuwe grote loods in 
het Blosodomein van Hofstade.

Goed nieuws voor dansschool 
Impuls in Zemst. De vereniging, 
die op zoek was naar een 
tijdelijke locatie, kan vanaf 
april terecht in basisschool  
De Waterleest in Eppegem.

Dansschool 
vindt  
onderdak in 
Waterleest 

Akkoord

Dansschool Impuls moet vanaf 
april 2013 haar vertrouwde locatie 
in De Melkerij in Zemst tijdelijk ver-
laten. Vanaf dan starten de verbou-
wingen om het gebouw om te vor-
men tot een cultureel centrum. De 
dansschool diende op zoek te gaan 
naar een tijdelijke locatie en heeft 
die gevonden in de polyvalente zaal 
van de gemeentelijke basisschool  
De Waterleest in Eppegem. Met het 
gemeentebestuur werd daarover een 
akkoord bereikt.

“De mogelijkheden waren vrij be-
perkt”, zegt Walter Van der Borcht 
van Impuls. “Met vierhonderd dan-
sers die opgedeeld zijn in diverse 
groepen heb je bijna iedere avond 
van de week danslessen en moet 
het gebouw bijna volledig voor ons 
beschikbaar zijn. Dat is nu een zorg 
minder.”

De samenkomsten van andere ver-
enigingen die een lokaal gebruiken 
in De Waterleest, of jaarlijkse terug-
kerende activiteiten in de school, ko-
men niet in het gedrang. JD

Zemst, Eppegem

Bornem

Ecowell kiest 
feestzaal  
De Rietgaard  
als uitvalsbasis

Evert Delanoye (31) uit 
Bornem is het levende 
bewijs van de succesvolle 
ondernemer. De 

voormalige journalist kocht 
feestzaal De Rietgaard in 
Bornem op om er de thuisbasis 
te maken van Ecowell, zijn 
bedrijf in kunststoffen.

Kunststoffen palmen 
oude dansvloer in

Evert Delanoye, die Ecowell opstartte, en Nick Van Ranst, die mee in het bedrijf stapte, zien in De Rietgaard 
een mooie opportuniteit voor hun bedrijf Ecowell. FOTO JORIS HERREGODS

“Om heel eerlijk te zijn bleef jour-
nalistiek voor mij beperkt tot mijn 
studie communicatie met optie jour-
nalistiek aan de Katholieke Hoge-
school Mechelen (nu Thomas More, 
red.), en daarna stages bij de VRT-
sportredactie en de Antwerpse regi-
onale zender atv. Ik besefte toen dat 
journalistiek niet meer mijn ding was 
en studeerde toch nog maar een jaar-
tje bedrijfscommunicatie bij. Dat jaar 
rijpte bij mij het idee om een eigen be-
drijf te beginnen”, vertelt Evert De-
lanoye.

Het toeval hielp hem daarbij. “Va-
kantiewerk voor het wieden van on-
kruid bij een Bornems bedrijf leidde 
er uiteindelijk toe dat ik daar mocht 
beginnen te werken. Ik moest bloem-
bakken en zitbanken uit gerecy-
cleerd materiaal verkopen aan ge-
meenten, maar dat vlotte niet zo 
goed. Zelf zag ik meer mogelijkhe-
den bij particulieren en na een ak-
koord met de Bornemse firma ging ik 
er weg en begon ik in mijn eentje een 
handel in gerecycleerde materialen. 
Nu zijn we zowat zes jaar later en zit 
Ecowell goed in de markt. Nick Van 
Ranst is intussen mee in het bedrijf 
gestapt.”

Onlangs kochten de twee feest-
zaal De Rietgaard in de Bornemse 
kmo-zone om daar hun bedrijf te 

vestigen.“We zaten al een tijdje te 
eng behuisd in ons magazijn op de 
Puursesteenweg. Toen bleek dat het 
vlakbij gelegen De Rietgaard te koop 
was, leek ons dat een unieke kans. 
Met een totale oppervlakte van 3000 
vierkante meter is het perceel groot 
genoeg. Het gebouw is gebaseerd op 
een metalen bouwstructuur. Er zit 
een vals plafond in dat we wegne-
men zodat we ons magazijn voldoen-
de hoog kunnen maken. Alleen zijn 

riaal af te halen en terug te brengen 
en moet een verzekering afsluiten 
tegen diefstal en schade. 

Voor het team van Uytterhoeven, 
Daniel Van de Velde en Eric Adam is 
het nu veel gemakkelijker werken. 
“De loods van 47 op 21 meter heeft 
eenvoudige stapelrekken en een 
handige indeling zodat er makke-
lijk geladen en gelost kan worden”, 
klinkt het bij het drietal. Speciaal zijn 
de groendaken op de loodsen van de 
uitleendienst. 
JD

Verenigingen die sportmateriaal 
willen ontlenen, vinden een lijst via uit-
leendienst.vlaams-brabant@bloso.be.  

015.62.70.91

de dansvloeren misschien te mooi 
om er materiaal op te stapelen, maar 
ze zijn ook weer te goed om af te bre-
ken. We leggen er een gerecycleerde 
rubbermat over”, licht Delanoye toe.

Toonzaal buiten
De feestzaal zal evenwel niet 

dienst doen als toonzaal. “Het is 
uitsluitend bedoeld voor magazijn 
en bureaus. Onze materialen expo-
seren we buiten, voor het gebouw, 
omdat de zaken die we verkopen 
niet voor ‘binnengebruik’ zijn: ter-
rasplanken, afboordingsplaten, om-
heiningen enzovoort. Allemaal uit 
gerecycleerde kunststoffen zodat 
ze weinig onderhoud vragen en niet 
rotten. Om die reden gebruiken we 
terecht de term ‘eco’ in onze naam. 
Het woorddeel ‘well’ slaat dan weer 
op de voordelen die de klant ermee 
heeft. Een andere ecologische fac-

tor is de manier waarop we nodeloos 
vervoer vermijden. Wie onze materi-
alen aankoopt in een van de veertig 
winkels die onze producten verde-
len, krijgt deze direct bij hem of haar 
thuis geleverd of geplaatst door onze 
eigen plaatsingsdienst. Geen dubbel 
transport dus van bij ons naar de win-
kel en vandaar naar de klant.”

Een van de belangrijkste redenen 
van het succes van Ecowell is voor 
Delanoye de timing waarop hij er-
mee begon. “Materialen in gerecy-
cleerde kunststof waren destijds een 
gat in de markt. Bij de start zaten we 
met een uniek product, terwijl we nu 
al wel concurrentie ondervinden. In 
onze sector komt het erop aan in te 
pikken op de nieuwste trends”, geeft 
Evert Delanoye mee. TAF PAUWELS

Ecowell, Puursesteenweg 321 in Bor-
nem, 03.825.13.24 en www.ecowell.be.        

“Onze materialen 
waren destijds een 
gat in de markt.”
EVERT DELANOYE
ZAAKVOERDER ECOWELL,  
BORNEM

Haacht
Minderjarige 
overvaller gevat

Een 15-jarige uit Holsbeek werd 
dinsdag het slachtoffer van een dief-
stal met geweld aan een bushalte in 
Holsbeek. Het slachtoffer was op 
weg naar huis en werd achtervolgd 
door twee jongemannen en een jon-
ge vrouw. Ze dwongen hem zijn gsm 
en hoofdtelefoon af te geven. Daarbij 
kreeg hij een vuistslag. Toen de moe-
der van het slachtoffer even later het 
drietal aantrof, gooiden ze hun buit 
weg en zetten ze het op een lopen. 
Een Haachtenaar (17) kon nadien 
worden opgepakt door de politie. 
Hij werd na verhoor ter beschikking 
gesteld van het parket in Antwerpen 
omdat zijn voogd er verblijft. CDBR
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Itegem, Herentals

Slachtoffer laat zwangere vrouw en drie kinderen achter

De 42-jarige Jeroen 
Sneyers kwam 
woensdagochtend op 
tragische wijze om het 

leven toen zijn auto na een 
klap tegen een brugmuur in 
een vlammenzee veranderde. 
Het slachtoffer zat gekneld en 
kon niet meer gered worden.

Man (42) komt om  
in brandende wagen

De politie van de zone Neteland 
tast nog altijd in het duister hoe het 
verkeersongeval woensdagochtend 
precies is gebeurd. Jeroen Sneyers 
uit Itegem (Heist-op-den-Berg) was 
om 4.45u met zijn kleine bestelwa-
gen op weg naar zijn werk bij de be-
kende koekjesfabriek LU-General 
Biscuits in Herentals, waar hij met 
de vroege ochtendshift zou begin-
nen. Maar op de Herenthoutseweg 
liep het mis en ging de veertiger plots 
van de baan af.

In een lichte knik van de weg week 
Sneyers van zijn rijvak af en botste 
frontaal tegen de betonnen muur 
van het oude spoorwegviaduct. “De 
auto heeft vermoedelijk onmiddel-
lijk bij die impact vuur gevat. Toen 
wij arriveerden, stond het voertuig 
al volledig in lichterlaaie”, zei Danny 
Van Den Berghe, bevelvoerder van 
de Herentalse brandweer.

Gekneld
De bestuurder zat gekneld in zijn 

verhakkelde auto en kon niet op ei-
gen kracht ontsnappen. Een getuige 
probeerde hem nog te helpen, maar 
de vlammen laaiden meteen zo hoog 
op dat hij onmogelijk dichtbij kon 
komen. De brandweer had het vuur 
meteen geblust, maar kon niet an-
ders dan het overlijden van de be-
stuurder vaststellen.

De oorzaak van het ongeval is nog 
onbekend. “Er was in ieder geval 

geen ander voertuig bij betrokken. 
Alle andere mogelijkheden zijn nog 
open, zoals overdreven snelheid of 
dat de bestuurder achter zijn stuur 
in slaap is gevallen”, klinkt het bij de 
politie. De drukke Herenthoutseweg 
bleef enkele uren afgesloten voor het 
doorgaande verkeer.

Jeroen Sneyers werd amper en-
kele dagen geleden 42 jaar. Hij had 
twee kinderen bij zijn eerste vrouw, 
van wie hij intussen gescheiden is. 
Ook met zijn nieuwe partner had 
hij een kindje, terwijl er een tweede 
op komst is. De bevalling is voor de 
maand mei uitgerekend.

Het betreurde slachtoffer woonde 
met zijn gezin in de Hallaarstraat in 
Itegem. Volgens de buren had de fa-
milie hun nieuwbouw er pas enkele 
maanden geleden betrokken. 

HANS OTTEN
BERT PROVOOST

Vlaams minister van 
Ruimtelijke Ordening 
Philippe Muyters (N-VA) heeft 
het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Bijzonder 
economisch knooppunt 
Kampenhout-Sas’ goedgekeurd. 
Dat sluit afvalverbranding en 
een oven op Kampenhout-Sas 
bijna zeker uit.

Goedkeuring 
blokkeert 
verbranding 
afval

Het goedgekeurde provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)  
sluit afvalverbranding binnen het 
hele gebied van het economische 
knooppunt Kampenhout-Sas uit. Zo 
ook op de plaats langs de Leuvense 
Vaart waar Recover Energy de ver-
brandingsoven wil bouwen. Na pu-
blicatie van het goedgekeurde PRUP 
in het Belgisch Staatsblad wordt het 
project van Recover Energy dus on-
mogelijk.

“Maar zoals elke administratieve 
beslissing kan ook de goedkeuring 
van het PRUP aangevochten worden 
voor de Raad van State”, zegt Tony 
Verhelle, woordvoerder van de ac-
tiegroep Stop de Oven. “Die kans is 
realistisch. Als het bedrijf dat doet, 
is het heel onwaarschijnlijk dat ze 
daar gelijk zal krijgen. Maar mocht 
dat toch het geval zijn, moet ze nog 
altijd een bouwvergunning krijgen 
van een overheid die het PRUP ini-
tieel heeft goedgekeurd. Het is af-
wachten of onze tegenstander nu 
de handdoek in de ring zal gooien 
of alleen via een roemloze knock-out 
de ring wil verlaten”, klinkt Verhelle 
licht euforisch.

Johan Boon van Recover Energy 
reageert alvast ontgoocheld. “Dit 
is puur lokaal electoraal gewin. De 
minister legt zijn eigen Vlaams af-
valbeleid naast zich neer”, reageert 
Boon. “Deze beslissing heeft natuur-
lijk veel impact op ons project. Wij 
gaan inzage vragen van de teksten 
en bekijken welke juridische pistes 
we nog verder kunnen bewandelen. 
Wij willen hier 130 miljoen euro in-
vesteren vóór het milieu, in een pro-
ject dat veertig tot vijftig permanente 
werkplaatsen oplevert voor de regio 
Haacht en tegelijk een groot afval-
probleem oplost.” 
JD

Kampenhout

Van de wagen blijft niet veel meer over. Jeroen Sneyers week op weg naar zijn werk van zijn rijvak af en 
botste daarop tegen de betonnen muur van het oude spoorwegviaduct.  FOTO BFM

D E  W E R E L D  T U S S E N  “ S L A A P W E L ”  E N  “ G O E D E M O R G E N ”

www.slaapcomfort-center.be

Liersesteenweg 147 
 2220 Heist-op-den-Berg  015-24 90 28 

Open van ma tot za 10 tot 12 en 13 tot 18 u.  gesloten op vrijdagvoormiddag & zondag

Nog tot 31 januari:

VELE AANBIEDINGEN
OP AL ONZE MERKEN

Kom dit alles zeker ontdekken
in de beddenspeciaalzaak bij uitstek!

1.800m2 keuze in slaapcomfort!
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94013666.01


