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“Ik noem onze woonboot
een drijvend appartement”,
zegt Annemie.

Annemie Anthoons stelt haar
woonboot ter beschikking voor
recepties, teambuildings en
vaaropleidingen.

Annemie stelt haar woonboot in Zennegatvaart open

langs het water toen ze bij Telenet ging werken. “Een juWie minstens 15 jaar is en weeltje van een stad. Ik vind
graag een vaarbrevet wil
hier de grote stilte en rust aan
behalen, kan daarvoor
het water en daarom woon ik
voortaan terecht op de MS hier ook bijna voltijds”, zegt
Steilvol, een woonboot op
Annemie. Samen met haar
het kanaal Leuven-Dijle in man kocht ze dit voormalig
de Zennegatvaart in Mevrachtschip van een koppel uit
chelen. Het voormalig Ne- Nederland, dat de boot zelf
derlands vrachtschip is ei- heeft gerestaureerd. “Ik noem
gendom van bewoonster
onze woonboot een drijvend
Annemie Anthoons. Ze
appartement, met zo’n 120
stelt het ter beschikking
vierkante meter bewoonbare
voor opleidingen, beleoppervlakte. De boot is 27 mevingstochten en zelfs
ter lang en 5 meter breed en is
teambuildings. “Ik wil
mooi ingericht met een salon
hier niet meer weg, want
en een groot terras. Dat laatste
het water is mijn rustmois in de winter overdekt, maar
ment”, zegt Anthoons.
in de zomer is het er leuk relaxen onder de zonnetent.”
LEO DE NIJN
Verder is er een volledig ingerichte keuken, twee slaapkaAnnemie Anthoons komt ei- mers en twee douches, een bugenlijk uit Dilbeek, maar ont- reau-loungekamertje met teledekte Mechelen en de plekjes visie en er is ook internet aan
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Lek aan oplegger met
stikstof op bedrijventerrein
De brandweer rukte zaterdagavond
naar een bedrijfsterrein aan de Pedro
Colomalaan in Bornem. Daar was een
lek aan een oplegger, die geladen was
met stikstof, vastgesteld. De brandweer voerde metingen uit en stelde
vlakbij de oplegger een kleine verlaging van de zuurstofconcentratie
vast. “Maar dat was zeer beperkt, tot
een meter rond het lek”, zegt kapitein
Jeroen Van Ackerbroeck van hulpverleningszone Rivierenland.
“Door het lek stelden we wel bevriezingsverschijnselen vast aan de kranen van de trailer. Wij hebben een
veiligheidsperimeter ingesteld en
hebben ook een gespecialiseerde firma gecontacteerd om het euvel te
herstellen. gevaar voor de buurt was
er nooit.” Hoe het lek kon ontstaan
en hoe lang er al stikstof vrijkwam is
niet duidelijk. (tdk)

ANNEMIE ANTHOONS
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“Het is zalig om in
deze groene gordel
rond Mechelen op het
water te leven. Ik wil
nooit meer weg uit
mijn drijvend
appartement”
boord. “Ik heb hier alles wat
een mens nodig heeft. Het is
zalig om in deze groene gordel
rond Mechelen op het water te
leven. Ik wil hier niet meer
weg”, zegt de eigenares van de
MS Steilvol.
“We willen de boot gebruiken
als evenementlocatie hier aan
het Zennegat, omdat het dé
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voor losse steunzolen

Annemie op haar
terras, dat in de
winter overdekt is.
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“Perfecte plek voor
teambuildings, recepties
of vaaropleidingen”

perfecte plek is om meetings,
familiefeestjes, recepties, vergaderingen, teambuilding, belevingstochten en uiteraard
ook vaaropleidingen te organiseren. We leerden Robert Verlinden van CruisTops kennen
via een vaaropleiding en daarvoor willen we onze boot ook
graag ter beschikking stellen.”

Combinatie van passies
Mechelaar Robert Verlinden
en Nicole Van Erp ruilden vijf
jaar geleden hun voltijdse job
voor een heel nieuwe carrière.
“Cruisetops is ontstaan uit een
combinatie van onze passies:
zowel voor het varen als voor
culinaire verwennerij”, zeggen
de twee. “We gaan onze vaaropleidingen voortaan op de MS
Steilvol geven. Jaarlijks volgen
bij ons zo’n driehonderd cursisten onze lessen. Van hen behaalt zo’n 95% een stuurbrevet. Dat kan je na zes theorieavonden en een praktijkdag op
het water behalen”, geeft instructeur Verlinden mee.

Iedereen ouder dan 15 jaar
kan de cursus volgen. “We hebben veel tieners onder de deelnemers, maar ook sportievelingen van 70 jaar. De praktijkles voor het vaarbrevet wordt
gegeven op onze lesboot, een
powerboat van acht meter die
in Klein-Willebroek ligt”, zegt
Nicole Van Erp. “Naast de
vaaropleiding bieden wij ook
nog arrangementen tot in
Frankrijk, maar ook leuk zijn
de vaartochten naar Antwerpen, Gent of naar Nederland,
richting Oosterschelde of
Breskens.”
“Jonge mensen voelen zich
steeds meer aangetrokken tot
het water, omdat het zo’n rust
geeft en dat is iets wat we
meestal in het dagelijks leven
wel missen. Op het water loopt
de stress van je lijf”, vindt ook
Annemie. Om het vaaropleidingsproject in Mechelen bekender te maken, organiseren
de lesgevers van Cruistops op
vrijdag 7 en maandag 10 februari vanaf 19 uur informatieavonden op de MS Steilvol.
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ADIDAS - ALLSTAR - AMBIORIX - ARA - ASICS - BIRKENSTOCK - BJORN BORG - BRAKO - BUFFALO - BULLBOXER - CAT - CKS - CROCS - DC - DL-SPORT - DONNA CAROLINA - DR. MARTENS - DUREA - EL NATURALISTA FILA - FINNCOMFORT - FIT FLOP - FLORIS/VAN BOMMEL - FLY LONDON - FOOTNOTES - FRED PERRY - GABOR - GANT - GEOX - HIP - HI-TEC - JACK & JONES - JOYA - KIPLING - LACOSTE - LOINTS - LOWA MARUTI - MBT - MEINDL - MEPHISTO - NEW BALANCE - NIKE - PALLADIUM - PANAMAJACK - PETER KAISER - PUMA - REHAB - REMONTE - RICOSTA - RIVERWOODS - ROCKPORT - RIEKER SANO - SEBAGO - SEMLER - SOFTWAVES - SOLIDUS - SKECHERS - SPM - STONES & BONES - SUPERGA - TANGO - TEVA - THINK! - TIMBERLAND - TOMMY HILFIGER - VABENE - VANS - VERHULST - WOLKY - XSENSIBLE
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