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Fiberklaar moet in Vlaande-
ren een glasvezel- of fibernet-
werk uitrollen. Het bedrijf is
een samenwerking tussen
Proximus en het Zweedse
EQT dat de komende zeven
jaar anderhalf miljoen huizen
wil aansluiten op een super-
snelle en stabiele technologie.

De Rumstse burgemeester
Jurgen Callaerts (N-VA) heeft
enkele bedenkingen. “Het is
op zich een goed plan, maar ik
huiver van het idee dat onze
trottoirs opnieuw opgebroken
worden. Blijkbaar ronselt
men ook op een agressieve

manier klanten. Ik wil graag
wat bijkomende info.”

De toon in Aartselaar is een
stuk positiever. “Het klopt dat
de glasvezelkabel onder de
voetpaden komt. Maar het zal
een hele verbetering beteke-
nen voor onze inwoners”, zegt
schepen van Openbare Wer-
ken Bart Lambrecht (N-VA).

De werken worden eerst uit-
gevoerd in dichtbebouwde ge-
bieden, onder andere in Geel,
Wetteren, Turnhout en Loke-
ren. “Het gaat om een investe-
ring van 2,5 miljard euro om
de enorme achterstand van

Vlaanderen op het vlak van
glasvezeltechnologie in te lo-
pen”, zegt Nicholas De Wal-
sche, commercieel directeur
van Fiberklaar. 

“De kwaliteit via koperdraad
is niet echt optimaal. De capa-
citeit is beperkt en onderhe-
vig aan storingen. Glasvezel is
veel minder gevoelig en sta-
bieler.”

Uitgebreide inforonde

Volgens Lambrecht zullen de
inwoners door Fiberklaar uit-
gebreid geïnformeerd worden
via een groots opgezette cam-
pagne.

Eind 2023 zou wie het wil,
van deze supersnelle inter-
netverbinding gebruik kun-
nen maken. Deze timing geldt
voor de meeste van de ge-
meenten in de Antwerpse
zuidrand omdat Fiberklaar
met verschillende onderaan-
nemers werkt.

INFO
www.fiberklaar.be

Vlaanderen doet technologisch inhaalmanoeuvre 

Fiberklaar rolt netwerk uit 
voor supersnel internet 
Met een publibike werd af-
gelopen week in Reet en 
Aartselaar reclame ge-
maakt voor Fiberklaar. 
Nogal wat inwoners vielen 
uit de lucht toen ze verna-
men dat er een glasvezel-
netwerk wordt aangelegd  
in de gemeenten van de 
Antwerpse zuidrand.

AARTSELAAR/RUMST 

W Louis De Clerck rijdt met de publibike rond om reclame te maken voor het nieuwe glasvezelnetwerk. 
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“Het is op zich een 
goed plan, maar ik 
huiver van het idee dat 
onze trottoirs opnieuw 
opgebroken worden”

W Kenji, Lencka en Arthur van COLOMAplus tijdens de medaille-uitreiking in Estland.  
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COLOMAplus nam deel met
drie studenten in drie catego-
rieën: Lencka Godefridi in tou-
rist destination, Kenji Van Geit
in pastry en Arthur Valkenaers
in culinary art. “Het is de eer-
ste keer in de geschiedenis van
AEHT dat alle deelnemers uit
een en dezelfde school met een
medaille huiswaarts keren, een
unicum voor COLOMAplus”,
luidt het triomfantelijk.

Uitstap naar haven

Van Geit moest als eerste aan
de slag. Samen met zijn Portu-
gese teamgenote leverden ze
beiden vijf mooie en heerlijke
dessertbordjes af. Hij won met
zijn team een gouden medaille.
Godefridi moest samen met
een Hongaars en Lets team een
maritieme uitstap vanuit de
haven van Tallinn bedenken en
exact in vijftien minuten pre-
senteren. 

Godefridi: “We hebben een
app bedacht met verschillende
categorieën en diverse op-
drachten. Om een prijs te win-
nen moet elke deelnemer min-

COLOMAplus pakt twee keer 
goud en bronzen medaille
In Estland vond de prestigi-
euze AEHT-wedstrijd plaats 
tussen Europese middelbare 
scholen in hotel- en toeris-
meopleidingen. De Mechelse 
COLOMAplus heeft twee 
keer goud en een keer een 
bronzen medaille gewonnen.

stens een opdracht uit elke ca-
tegorie vervullen. Deelnemers
die genoeg punten hadden ver-
zameld, konden diverse prijzen
winnen. AEHT was een rijke
ervaring. Ik heb vriendschap-
pen voor het leven gesmeed.”

Valkenaers moest met zijn
team, verder aangevuld met
een Fin en een Italiaan, een
driegangenmenu klaarmaken.
Het menu moesten ze zelf sa-
menstellen met een vooraf be-
paalde ingrediëntenkorf. De ju-
ry beoordeelde op smaak, af-
werking, hygiëne,
samenwerking en onderlinge
communicatie. Hij sleepte een
bronzen medaille in de wacht. 

“AEHT in Tallinn was een su-
per mooie ervaring, geweldig
om met zo veel verschillende
nationaliteiten onze passie en
kennis te mogen tonen. De
bronzen medaille was daarom
ook een mooie bonus”, vindt
Arthur.  (ldn)

ARTHUR VALKENAERS
STUDENT

“AEHT was een mooie 
ervaring, geweldig om 
met zo veel verschillende 
nationaliteiten samen 
onze passie en kennis 
te mogen tonen”

MECHELEN 

Talent aan zet werd woensdag
voorgesteld aan de zesdejaars
van de richting Bouw van TSM.
“Ik wil graag verder studeren en
vastgoedmakelaar worden”, zegt
Dimon (17). “Maar omdat ik uit
het beroepsonderwijs kom, zal
dat niet makkelijk worden.
Daarom wil ik graag in contact
komen met mensen die kunnen
antwoorden op mijn vragen.” 

Ook klasgenoot Noah heeft een
duidelijk toekomstplan. “Ik wil
graag als zelfstandige aan de
slag gaan in de bouwsector”,
zegt hij. “Gelukkig zijn er veel
aannemers in mijn vrienden- en
familiekring. Maar niet ieder-
een heeft zo een goed netwerk.”
(svds)

INFO
Jongeren kunnen een mail of filmpje sturen 
naar talentaanzet@mechelen.be. 
Ze kunnen ook terecht bij de leerlingbegelei-
ding op school of bellen naar het nummer 
0478-66.47.34. 

nen hem in contact brengen met
een student. Of we gaan op zoek
naar een vakantiejob in een sec-
tor waarin de jongere zich ver-
der wil verdiepen. Voor speci-
fieke projecten zijn er ook mid-
delen zodat we financiële
ondersteuning kunnen bieden.”

tweede en derde graad selecte-
ren om hun dromen waar te ma-
ken. Het kan bijvoorbeeld gaan
om iemand die graag wil verder
studeren maar niemand kent die
de richting heeft gevolgd”, vult
gemeenteraadslid Elisabet Ok-
men (Open VLD) aan. “Wij kun-

W Het project Talent aan zet werd voorgesteld aan de leerlingen van TSM. 
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“Heel wat jongeren hebben een
bepaalde droom”, zegt schepen
van Onderwijs Marina De Bie
(Groen). “Maar om die te reali-
seren, moeten er vaak verschil-
lende hindernissen overwonnen
worden. Financiële drempels,
maar ook een beperkt netwerk
of praktische zaken. Daarom
willen we vijftig jongeren uit de

MARINA DE BIE
SCHEPEN VAN ONDERWIJS

“Er zijn vaak 
hindernissen zoals 
financiële drempels of 
een beperkt netwerk”

Via verschillende projecten sti-
muleert de stad talentontwikke-
ling. Zo is er een buddywerking
en werd voor het tweede jaar op
rij de zomerschool Talent krijgt
zomerkans georganiseerd. Via
Talent aan zet moedigt Meche-
len jongeren verder aan.

Mechelen is op zoek naar 
vijftigtal jongeren uit het 
technisch en beroepsonder-
wijs die hun studie- en car-
rièredromen willen waar-
maken. Zoals Dimon (17). “Ik 
wil graag vastgoedmakelaar 
worden”, zegt hij. “Maar om-
dat ik uit het beroepsonder-
wijs kom, zal dat niet mak-
kelijk zijn”, zegt hij.

MECHELEN 

Talent aan zet helpt jongeren 
om dromen te verwezenlijken


