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b De finale van de Vlaamse Jeugd
Technologie Olympiade, die in-
middels voor de vijfde keer wordt
georganiseerd, verhuisde van
Brussel naar Sint-Katelijne-Wa-
ver. Bij Campus De Nayer namen
48 leerlingen uit de zesde leerja-
ren van basisscholen uit heel
Vlaanderen  het  tegen elkaar op.
Ook de acht beste jongeren uit
Nederland namen deel. Voor de
twee voorrondes tekenden maar
liefst 15.252  jongeren in. 

“Onze campus is de thuisbasis
van 1600 studenten Technologie
van Thomas More en  Industrieel
Ingenieur van KU Leuven”, vertelt
Leo Schoeters, stafmedewerker
marketing en communicatie van
Campus De Nayer. “Maar we be-
steden ook graag aandacht aan
het aanstormende STEM-talent
(science, technology, engineering
and mathematics, red.). Die rich-
tingen zitten in de lift. We werken
daarvoor samen  met verschillen-
de basis- en secundaire scholen in

de regio. Er zijn ook de WiWeTeR-
clubs, waarmee Thomas More
kinderen op een interactieve ma-
nier met wetenschap en techniek
in contact brengt. Het aspect
STEM en technologie zit ook
steeds meer ingebed in de lera-
renopleidingen. Het is dus een 
unieke gelegenheid om de finale
te ontvangen.”

“Gewoon voor de lol”
Een reeks theoretische vragen en

vier praktische proeven bepaal-
den zaterdag wie zich het komen-
de jaar de slimste jonge technolo-
gen mogen noemen. Die eer is
weggelegd voor Tijl Brans uit
Holsbeek, Gido van Heeswijk uit
het Nederlandse Veldhoven, en
Rune De Clercq uit Moerbeke. Zij

wonnen de finale van de vijfde
editie. “Ik had niet gedacht dat ik
bij de eerste drie zou eindigen”,
vertelt Tijl zichtbaar verrast. En
dat geldt ook voor Gido. “Ik deed
gewoon mee voor de lol”, glun-
dert hij. En ook de mama van Tijl
was verbaasd, maar erg tevreden.
“Tijl is erg goed in wetenschap en
technologie, maar hij toont dat
niet altijd”, vertelt ze. En of het
gezin veel supporters meebracht?
“Zus heeft examens en zit thuis te
studeren, samen met papa. Maar
we hebben een rechtstreekse lijn
met het thuisfront via de gsm.
Ook daar waren ze dus al meteen
op de hoogte van het heuglijke
nieuws.” 

Naast  vrienden, leerkrachten en
ouders waren ook minister Joke

Schauvliege, Jommeke en Niels
Destadsbader aanwezig op cam-
pus De Nayer. Die twee laatsten
verzorgden de slotshow voor een 
aula boordevol enthousiaste kin-
deren. De minister kwam langs
om de jongeren persoonlijk te feli-
citeren en hielp bij de prijsuitrei-
king. 

Gelijktijdig met de Olympiade
streden vijftien groepjes van vier
jongeren ook nog voor de eer van
de Vlaamse ronde van het Tech-
niek Toernooi. De overwinnaars
werden VBS OLV uit Ingelmun-
ster, dat twee teams stuurde, GBS
De Vlieger uit Kasterlee en GBS
Lochristi. Zij mogen in 2016 naar
de superfinale van de lage landen
in Nederland.

De  finales van de
Vlaamse Jeugd
Technologie 
Olympiade en het

Techniek Toernooi vonden 
zaterdag plaats bij Campus De 
Nayer van de Thomas More
hogeschool in SintKatelijne
Waver. Aan beide 
evenementen samen 
waagden zich 108 Vlaamse en 
8 Nederlandse jongeren. 

Campus De 
Nayer herbergt 
Technologie 
Olympiade en 
Techniek 
Toernooi

KRISTOF VAN ROMPAEY

Twaalf jaar oud en nu al 
de techneuten van morgen

Tijl Brans, Gido van Heeswijk en Rune De Clercq zijn de winnaars van de Olympiade. FOTO KRISTOF VAN ROMPAEY

b Spoor2 heeft al een uitgebreide
dienstverlening met onder meer
een groen- en poetsdienst, inboe-
delservice, uitleendienst en
Kringwinkels. De strijkdienst van
Spoor2 telt al vijf strijkpunten. 
Vandaag opent ze een zesde
strijkpunt in samenwerking met
het OCMW van Sint-Amands. 

“Vanaf maandag (vandaag, red.)
kunnen mensen hun strijk bin-
nenbrengen in het Sociaal Huis in
Hekkestraat 9”, zegt Aart Lehem-

bre van Spoor2. “De kledingstuk-
ken worden vakkundig gestreken
en kunnen enkele dagen later
weer opgehaald worden in het
Sociaal Huis.” 

“We dragen klantvriendelijkheid
hoog in het vaandel en daarom la-
ten we onze klanten ook per sms
weten wanneer de mand gestre-
ken is. Betalen kan met diensten-
cheques of op factuur”, zegt Le-
hembre. 

Het strijkpunt is open op maan-
dag, dinsdag, woensdag en vrij-
dag van 9 tot 12u en op donder-
dag van 9 tot 12u en van 13.30 tot
15.30u. U kunt er zonder af-
spraak terecht. 
(gdb)
i www.spoor2.be of 052.46.41.81. 

Spoor2 en OCMW 
openen strijkpunt  

De sociale werkplaats Spoor2 
opent vandaag een strijkpunt 
in het Sociaal Huis van Sint
Amands.

SintAmands 

b Coach Mike Alvarez en eigena-
res Karlijne Provinciael zijn erg te-
vreden met de resultaten van hun
pupillen die afzakten naar Marti-
nique voor de competitie. De Me-
ga Crew pakte voor het tweede
opeenvolgende jaar goud na vorig
jaar in Praag, de Mini Crew pakte
brons en in de Adult Category ein-
digde de dansschool op de vijfde
plaats. Een van de dansers haalde
het ook in de halve finale van The
Battles. 

“Het was een sterke competitie
door de aanwezigheid van Rus-
land”, zegt Karlijne Provinciael na
de wedstrijd zaterdagavond.
Naast België en Rusland namen er
nog vijftien landen deel waaron-
der Frankrijk, Marokko, Austra-
lië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afri-
ka. “Vorig jaar waren er dan meer
deelnemers, maar het niveau lag
nu een pak hoger. Het kleinere
deelnemersveld is te wijten aan
de dure verplaatsing naar Marti-
nique.” 

Ondanks de prima resultaten
van het Belgische team, was het
vaak geen lachtertje. Daar zaten
de hoge temperaturen voor een
groot stuk tussen. “De zaal waar
werd opgetreden, had geen ver-
koeling, dus we hebben afgezien”,
vertelt Provinciael. “Elke dag was
het wel zoeken naar een ideale
manier op te kunnen oefenen. Ge-
zien de hoge vochtigheidsgraad
en temperaturen die tot 34 gra-
den en meer opliepen, hebben we
meestal moeten wachten tot
zonsondergang.” 
(evb)

Ze deden het weer: 2Step 
Dance Company werd na 
Praag vorig jaar nu ook 
wereldkampioen Hip Hop in 
de loodzware temperaturen 
van het verre Martinique.

2-Step 
Dance 
Company 
opnieuw 
de beste 
ter wereld
Boortmeerbeek 

b Het pand van 't Witte Goud in
Leest kent een lange geschiede-
nis.  Het diende als café, kappers-
zaak, bloemenwinkel en restau-
rant. Na al die jaren dienst vond
zaakvoerder Bruno Iwens dat het

tijd was voor een totale renovatie
en een herinrichting. 

“Al sinds oktober zijn er grote
werkzaamheden aan de gang. Het
restaurant is ook volledig geslo-
ten”, vertelt de chef-kok. “Dat
blijft zo tot aan de heropening in
februari. Maar in normale om-
standigheden is het restaurant 
steeds geopend op kerstavond en
oudjaar. Dat wilde ik ook dit jaar 
zo houden. Daarom ging ik op
zoek naar een tijdelijke oplossing.
Ik wilde natuurlijk in de buurt van
Mechelen blijven. Daarom dacht
ik spontaan aan Het Anker. Het is
een prachtige historische, en bo-

vendien typisch Mechelse, plek.
De brouwerij stemde er meteen
mee in om ons even uit de nood te
helpen. Het is ook maar een een-
malige aangelegenheid. Het An-
ker lanceerde zelf een tijdje gele-
den nog hun whisky in onze zaak.
Mooi toch als collega's elkaar een
handje helpen”, vertelt Iwens.

Ondanks de verbouwingen blijft
Iwens ook zijn traiteurdienst  ver-
zorgen tijdens de feestdagen.
Voor wie nog geen plannen heeft:
er zijn er alvast nog enkele plaats-
jes beschikbaar in het exclusieve
pop-uprestaurant in Het Anker.
(kvro)

Brouwerij Het Anker wordt 
even een pop-uprestaurant 

Bruno Iwens van ’t Witte Goud kookt tijdens de feestdagen

Mechelen, Leest  
Zaakvoerder Bruno Iwens van 
't Witte Goud in Leest wijkt 
op kerstavond en oudjaar uit 
naar Brouwerij Het 
Anker. Omwille van 
verbouwingen in zijn 
restaurant, kookt hij die 
dagen op verplaatsing.


