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Woordje van manager Alain Vereecke
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“We werken hard om de
stabiliteit van de club te
garanderen ”
Beste supporter,
Onze club staat voor enkele belangrijke weken om haar
plaats in het klassement vast te houden. De komende
maand staan er alleen maar topaffiches op het menu,
wedstrijden waarin onze club niets te verliezen heeft.
De strijd om het behoud zou wel eens tot de allerlaatste
speeldag kunnen duren.

www.bsttemse.be

We hebben tijdens de afgelopen mercato niet
stilgezeten en werken volop aan de uitbouw van onze
selectie voor het komende seizoen. Een groot deel van
de huidige kern heeft al verlengd en we haalden met
Didier Cabumi en Lode Vertonghen twee onmiddellijke
versterkingen in huis.
Met het oog op volgend jaar hebben we Yannick Aerts en
Gilles van Remoortere los kunnen weken bij de buren
uit Sint-Niklaas. Daarnaast verlengden ook youngsters
Yannick Braem en doelman Sibe Emmaneel. Allemaal
in functie van het project dat we een half jaar geleden
hebben vooropgesteld.

KSV Temse werkt op alle fronten hard om de stabiliteit
te garanderen. Met Patrick Hantson stelden we een
nieuwe commerciële manager aan. Zijn opdracht zal
erin bestaan nog meer regionale contacten naar het
Fernand Schuermanstadion te loodsen. Ook binnen
onze jeugdwerking zitten we niet stil. De ruime
instroom aan geïnteresseerde voetballers die zich wil
aansluiten en een vernieuwd jeugdbestuur dat de kar
trekt voor de opsmukwerken van onze chalet zijn maar
twee voorbeelden uit de dagelijkse realiteit.
We hopen deze maand opnieuw een stap in de goede
richting te kunnen zetten. Hierbij rekenen we natuurlijk
op de steun van onze trouwe achterban.
Met sporieve groeten,
Alain Vereecke

Patrick Hantson is nieuwe Commercieel Manager

Gert Horio | BVBA Horio - Afgevaardigd Agent

“Regionale contacten
naar het voetbal loodsen”

FSMA 104970 A-cB

Beobank Temse | Kamiel Wautersstraat 1A, 9140 Temse
Tel 03/710.11.01 | GSM 0470/52.72.82

Kapelstraat 42
9140 Steendorp

Tel/fax 03/283 96 59
Ma.-vrij. 8.00 - 18.00

Deze maand stellen we onze nieuwe commerciële manager voor.
Bij de anciens binnen de club die over een olifantengeheugen beschikken doet de naam Patrick Hantson misschien nog wel
een belletje rinkelen. Beantwoord je aan dat profiel of ben je gewoon nieuwsgierig? Lees dan zeker verder en maak kennis
met Patrick Hantson, een voetbaldier in hart en nieren.

Bij Sandra
Velle 141

9140 Temse

en leek een sprookje in de maak. Maar Liverpool won toch
met 3-2. Ook in de terugmatch klommen we op voorsprong
maar voetballegende Kevin Keegan maakte gelijk en zo pakte
Liverpool de beker mee naar Engeland.
Daarna volgden nog verschillende clubs?

OEVERSTRAAT 12
9140 TEMSE

Gasthuisstraat 44, 9140 Temse

Ik speelde nog bij Merchtem met oa Leo Van Der Elst (nvdr:
ook een voetballegende met de beslissende strafschop in
Mexico 86 tegen Spanje). We speelden kampioen maar in
plaats van te promoveren naar derde klasse degradeerden we
naar provinciale omwille van een omkoopschandaal waar de
spelers niet bij betrokken waren. Tegen Union speelden we
voor 5.000 man. Daarna volgden nog Wuustwezel, Berchem,
Londerzeel, Tienen...

Kapelanielaan 5A, 9140 Temse
Tel: 03/771.02.95 Fax: 03/771.59.08
info@vanlandeghem.be
www.vanlandeghem.be

De naam Berchem is gevallen... geel-zwart is jou club?

2e klasse A - amateurs *

Patrick, vertel ons iets over je professionele
carrière?

Seizoen 2019 - 2020

Creatief digitaal

Tel. 03-771 54 68
Kouterstraat 42 - 9140 Temse

DRUKKERIJ / RECLAMEBUREAU

www.popkorn.be

www.indoudepoort.be

Wel die zit er intussen op. Ongeveer tegelijk
met mijn aanstelling bij KSV Temse ging ik op
pensioen. Gedurende 33 jaar was ik Key account
manager bij Eltra, een groothandel in elektrisch
materiaal.
Waar en wanneer begon je te voetballen?
Ik startte bij Beerschot toen ik ongeveer 8 was en
bleef daar tot mijn 20ste.
En dan kwam je droomtransfer?

Op zoek naar de beste partner om
mee te bouwen aan jouw succes?

Ja daar ben ik in totaal toch wel minstens 10 jaar aan de
slag geweest als speler, trainer, manager... Ik zette mee mijn
schouders onder het project om de club te redden van de
ondergang. En zie Berchem bestaat nog steeds.
Maar ook het Waasland is je naam niet onbekend?
Ik sloeg ook mijn tenten op hier niet ver vandaan bij de
buren uit Sint-Niklaas, toen nog Nieuwkerken. Ook daar nam
ik verschillende functies op van trainer tot commercieel en
sportief manager.
En wat doe je nu nog in het voetbal naast je functie bij KSV
Temse?

Ja toen kon ik tekenen bij Club Brugge waar ik drie
seizoenen bleef maar wel een jaar werd uitgeleend.
Ik trainde daar onder wijlen Ernst Happel.

Ik scout al 7 jaar voor NEC Nijmegen in België.

En je was er bij op Anfield?

Wel in de nadagen van mijn carrière stond ik in doel bij KSV
Temse. Karel Van Der Gucht haalde me naar de Schoolstraat.
Maar ik kampte toen met een zware knieblessure en kon de
ploeg niet veel bij brengen. Bert De Lamper leidde de ploeg en
Guy Hoogstadt was toen keepertrainer.

En tenslotte... dé vraag! Hoe zit dat nu met KSV Temse?

SBB ondersteunt en begeleidt jou in elke fase van
je ondernemersverhaal. Persoonlijk advies in

Kasteelstraat 116 I 9140 Temse
T +32 3 771 15 59
info@optiek-vanbael.be
www.optiek-vanbael.be

Ontwerp & Realisatie: AK Design bvba (Schoolstraat 85 - Temse)

combinatie met onze performante digitale tools
garanderen een resultaatgerichte aanpak. Zo
bouwen we samen aan jouw succes.

samen
slim
ondernemen

SBB Antwerpen
Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout
Grote Steenweg 158, 2600 Berchem
03 480 20 92 | antwerpen@sbb.be
www.sbb.be

Klopt in het memorabele jaar 1976 zat ik mee in
de kern die de finale van de UEFA cup speelde
tegen Liverpool. Toen werd die nog betwist met
een heen- en terugmatch. Birger Jensen stond
onder de lat. Op Anfield kwamen we snel 0-2 voor

Bedankt Patrick, welcome back in de Schoolstraat

FINALEDAG JEUGDCUP
HET NIEUWSBLAD
Terreinen KSV Temse
Schoolstraat 63, 9140 Temse
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Zondag 17 mei 2020

» Grootste jeugdtornooi in Vlaanderen
» 48ste editie
» Maar liefst 1.614 ploegen, verdeeld over
16 reeksen, schreven zich in
» Voor U8 tot en met U17
» Grote uitstraling met heel wat
online volgers

WAT MAG JE VERWACHTEN OP ZONDAG 17 MEI?
» Finalisten in elke reeks uit Antwerpen,
Limburg, Vlaams Brabant, Oost- en
West-Vlaanderen.
» In totaal 5 finalisten in elk van de 16
reeksen of 80 ploegen
» Ongeveer 3.000 bezoekers (spelers,
begeleiders en toeschouwers)
» Randanimatie verzorgd door de
organiserende krant Het Nieuwsblad
» Een vlekkeloze organisatie door de KSV
Temse-crew in samenwerking met de
medewerkers van de Jeugdcup

Jeugdproduct
schuift door naar
A-kern
Hani El Madkari is een jeugdproduct van KSV Temse dat de laatste
jaren grote stappen vooruit wist te zetten. Na een passage bij
Waasland-Beveren kwam Hani terug naar de heimat en toonde
hij vooral zijn technische kwaliteiten op zijn geliefkoosde positie
centraal op het middenveld. De voorbije 3 seizoenen zagen we een
verscherpte focus van Hani. Niet alleen zijn techniek, maar ook ijver
en conditionele paraatheid werden de norm. Dit alles resulteerde
eerder dit jaar in een nieuwe fase in zijn spelersloopbaan ... een
plaats in de A-kern van KSV Temse.
Stopt de weg hier? Absoluut niet! Verder werken en er alles aan doen
om het maximale uit zijn potentieel halen ... Proficiat Hani! Blijven
gaan!

Lode Vertonghen: terug van weggeweest

“We gaan elkaar tot het einde
van het seizoen helpen”
Wanneer Temse twee seizoenen geleden afscheid nam van Lode Vertonghen, leek niks erop dat de hoog opgeschoten
centrale verdediger ooit nog naar Temse terug zou keren. Tot er eind vorige week plots een berichtje uit de
bestuurskamer binnensijpelde dat Lode opnieuw aan de Schoolstraat komt voetballen.

Een onverwachte wending in je carrière…
Lode Vertonghen: Ik zat goed in Duffel tot wanneer
het bestuur besloot om er de stekker uit te trekken.
We wisten dat er problemen waren maar we hadden
nooit zo’n drastische maatregel verwacht. Ikzelf ben
als één van de laatste aan boord gebleven, maar
moest op 28 januari dan toch mijn ontslag geven.
Meteen kwam alles in een stroomversnelling.
En al snel kwam KSV Temse op de proppen?
Zo snel niet maar inderdaad, ik zat donderdag samen
met mijn vriendin rustig in de zetel wanneer er een
telefoontje kwam van Alain Vereecke en Patrick
Hantson. Ik ben dan snel in de wagen gesprongen – ik
woon in Bazel en dan is Temse “om de hoek” – en heb
meteen even kunnen praten met de technische staf.
Het is de bedoeling dat wij elkaar tot het einde van
het seizoen helpen.
Je hebt hier in het verleden al 100 wedstrijden op uw
teller en kent de club dus door en door?
Ik ken het huis maar er is ook heel wat veranderd.
Het doet inderdaad deugd bepaalde mensen terug te
zien. Nadat ik hier vier seizoenen speelde was ik met
een wrang gevoel vertrokken maar deze keer was het
ijs snel gebroken ook al is er veel veranderd in Temse.
Vooral de spelersgroep is helemaal vernieuwd. Met
Steven Schürmann speelde ik een vijftal jaar samen
in Sint-Niklaas en ook Niels De Pauw ken ik maar dan
eerder als tegenstander. Met de andere jongens zal ik
snel goede contacten trachten te leggen om hier toch
iets stevig te kunnen neerzetten. De technische staf
daarentegen ken ik wel. Yves Van der Straeten, Jan
Van Roy en Gert Huyghe waren twee jaar geleden ook
al bij Temse.
Met nog een loodzwaar programma voor de boeg
wordt het niet simpel werken in Temse.
We hebben inderdaad geen tijd te verliezen en dus is er
geen plaats voor een studieronde. Op Mandel kregen
we meteen een stevige tegenstander voorgeschoteld.
Toch zegt dat niks over de nog resterende matchen.

Heb je Temse de voorbije seizoenen nog gevolgd.
Vooral op afstand maar ik volgde hen wel. Wanneer ik
de statistieken zie dan stel ik vast dat Temse vooral in
eigen huis punten laat liggen. Maar laten we positief
zijn. Ik heb al gezien dat er goed en gezond agressief
wordt gewerkt op training. Er zit veel kwaliteit in de
groep en dat is toch positief.
Jouw overeenkomst loopt tot eind dit seizoen?
Er werd nog niet aan volgend jaar gedacht. Met
Schürmann en De Pauw staat er hier een stevig
centraal duo en ik weet niet of ik volgend seizoen in
het plaatje pas. Misschien dat de trainers wel iets in
petto hebben. Maar nee, laten we ons nu focussen op
de resterende wedstrijden.
© Dirk Van Bruysel

Wist-je-datjes

KSV Temse draait
op volle toeren
Tijdens de jaarwisseling is er traditioneel wat minder activteit op de voetbalvelden. Maar het voetballeven viel ook in de
overgang van 2019 naar 2020 niet stil!

samen
slim
ondernemen
Op zoek naar de beste partner
om mee te bouwen aan jouw succes?
SBB ondersteunt ondernemers en vrijberoepsbeoefenaars als een echte coach. Of je nu
start met je eigen zaak, deel uitmaakt van een groepspraktijk of een familiebedrijf runt, onze
specialisten begeleiden je in elke fase van je ondernemersverhaal. Ons persoonlijk advies
- op maat van elke klant - in combinatie met onze performante digitale tools garanderen
een resultaatgerichte aanpak. Zo bouwen we samen aan jouw succes.

SBB Boechout
Provinciesteenweg 436, 2530 Boechout
03 480 20 92 | antwerpen@sbb.be | www.sbb.be

Op zaterdag 7 december huldigden we onze U19 als
kampioenen van de heenronde. Een ruime delegatie
van spelers en ouders nam deel aan de voorafgaande
footdiner. En onze jeugdvoorzitter Ivan Renette
feliciteerde de spelersgroep en de begeleiders voor
de aftrap van de wedstrijd tegen Zwevezele.

DRUKKE MEIMAAND

Op vrijdag 13 december stonden onze U15,
kampioenen van de terugronde seizoen 2018-19, in
de schijnwerpers. In de feestzaal Roxy werden zij
gehuldigd samen met de andere sportkampioenen
van de gemeente Temse door het gemeentebestuur,
de leden van de sportraad en de sportdienst.

» Op 1 mei organiseren we de Memorial Kristof
Smet, ons jeugdtornooi voor U8 tot en met U11.
Intussen staat de teller op 42 ingeschreven
ploegen

De KSV jeugdtrainers geflankeerd door de TVJO
en enkele leden van het jeugdbestuur vertoonden
op zaterdag 14 december hun kunsten op de
bowlingbaan. En ook zij schoven daarna aan in de
Club 45 voor de footdiner voorafgaand aan de match
tegen Merelbeke.

We richten de blik ook even op de toekomst, en
daar springt vooral de maand mei in het oog. Een
bijzonder drukke maand met tal van activiteiten:

» Op 17 mei gaan de finales van de Jeugdcup
het Nieuwsblad door op de terreinen van KSV
Temse. Een activiteit die op dezelfde hoogte als
de finaledag van de Flanders Cup mag en kan
geplaatst worden.
» Op donderdag 21 mei ten slotte organiseren we op
onze Seniors Cup, het podium voor onze trainers,
ouders, supporters… om hun voetbalkunsten te
tonen.

FLANDERS CUP 2020
In juni en juli leggen we er even de riem af om te supporteren voor onze Rode Duivels. Maar bij de start van
het seizoen 2020 -2021 volgt al snel de Flanders Cup op 7, 8 en 9 augustus.
Bijna niet te geloven maar intussen schreven Lierse Kempenzonen, Wolvertem, Rupel Boom, WaaslandBeveren en Francs Borains al in! Lierse voegde volgende quote toe aan hun inschrijving:
“Met veel graagte schrijf ik dan ook in met verschillende teams van Lierse. Daar we vorig jaar superveel
goede commentaren mochten ontvangen van jullie fantastisch tornooi komen we met veel graagte terug,
en dit met meer teams!” Een heel dikke chapeau voor de KSV Flanders-crew!”

SCT MENEN - KSV TEMSE 1-1
In een stevig duel tussen twee ploegen die zich onderin het klassement bevonden, nam elk team één speelhelft
voor zijn rekening. Voor de pauze domineerde de fysiek sterke thuisploeg. Het doelpunt viel in de herneming na een
ingestudeerde vrije trap. Gelukkig voor blauw-wit was dit ook de stand bij de rust.
Na de pauze zagen de toeschouwers een totaal ander beeld. Coach Yves vander Straeten bracht Ernest Nfor in
de ploeg en veranderde zijn veldbezetting. Na amper drie minuten was het al bingo met Frank Ndongala die
voorbereidend werk van Ernest knap afrondde: 1-1. Temse voerde nu de druk verder op en met de wind in de rug
werd de thuisploeg tegen het eigen doel gedrukt. De match kon alle kanten uit en beide ploegen gingen vol voor de
winst. De thuisdoelman redde nog een gemaakt doelpunt op een binnentikker van Alec Luyckx, maar aan stand
veranderde niets meer. Een billijk gelijkspel, waar beide ploegen mee konden leven.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Telen - Luyckx - Al-Balahi (38’ Braem) - Taptchou Ndongala (77’ Agar) - De Pauw - Verbist - Siali (46’ Nfor)

KSV TEMSE - KSC DIKKELVENNE 0-2
Voor de zesde opeenvolgende thuiswedstrijd kon KSV Temse niet scoren. Tegen Dikkelvenne ging blauw-wit met 0-2
de boot in.

WEDSTRIJDEN DECEMBER-JANUARI
KSV TEMSE - KSK VOORW. ZWEVEZELE 0-4
Na de knappe zege een week eerder op het veld van Sint-Niklaas bleef KSV Temse tegen Zwevezele achter met een
kater. Blauw-wit liep tegen een zware 0-4 nederlaag aan.
In het eerste halfuur van de wedstrijd speelde KSV Temse goed mee met de bezoekers. Van enig klasseverschil was
tot dan weinig sprake. Tot Vandendriessche op het halfuur een vrije trap in de kruising mikte. De score werd nog
verdubbeld, na zwak uitverdedigen bij KSV Temse. Zo lagen de troepen van coach Van der Straeten aan de pauze al
tegen het canvas.
Kort na de rust maakte opnieuw Vandendriessche KSV Temse volledig vleugellam met de 0-3. Diezelfde Vandendriessche
mocht in het slot zijn hattrick vervolledigen (0-4).
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Huygens - Gerets (54’ Siali) - Nfor - Luyckx - Al-Balahi (46’ Ndongala)Taptchou - De Pauw - Verbist (76’ Agar) - Braem

KSV TEMSE - KFC MERELBEKE 0-0
KSV Temse heeft zaterdagavond geen afstand kunnen nemen van KFC Merelbeke. Na een flauwe wedstrijd stond na
negentig minuten een logische 0-0 op het bord.
Blauw-wit had het meeste balbezit maar deed er erg weinig mee. Eens op de bezoekende helft liep er steeds iets fout.
Zo kwam het eerste gevaar langs de bezoekers, waar Zwart na een snelle tegenaanval over kopte. Temse reageerde
maar vooral Al-Balahi verslikte zich meermaals bij het afdrukken. Ook Nfor en Ndongala konden halve kansen niet
binnen het doelkader krijgen. Aan de overzijde nam Van Den Winckel Espeso Nunez op de korrel. Het meeste gevaar
kwam er langs Alexander Elaut, die zijn schot op de doellijn gestopt zag door de glijdende De Pauw. Ook na rust waren
er nog kansen langs beide zijden. Eerst knalde Verbist vanop 20 meter naast. Aan de overzijde kopte Kevin Elaut tegen
de onderkant van de dwarsligger. Temse creëerde nog mogelijkheden maar Nfor zag Segers een drietal keer gevat
tussenbeide komen, terwijl de ingevallen Braem bij zijn eerste baltoets eveneens op het lichaam van Segers stuitte.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Huygens - Telen - Nfor - Luyckx - Al-Balahi (46’ Agar)Ndongala (71’ Braem) - De Pauw - Verbist (77’ Godfroid)

“Wanneer ik de wedstrijd overschouw, stel ik vast dat onze twee tegendoelpunten er kwamen uit fases waarvoor
de coach vooraf had gewaarschuwd”, aldus aanvoerder Schürmann. “De eerste tegengoal viel na een counter, de
tweede op een stilstaande fase. Zaken waarop werd gehamerd, maar die toch uit het oog werden verloren. Dat
zijn werkpunten. Deze nederlaag kwam er door een gebrek aan kwaliteit én mentaliteit. Dat is een gevolg van de
koers die Temse dit seizoen vaart. Wij kiezen voor jeugd en mensen uit de eigen regio. Dan moet je beseffen dat het
kwalitatief al eens wat minder zal zijn. Maar de mentaliteit moet top zijn om ons te kunnen handhaven.”
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens (80’ Gerets) - Schürmann - Telen - Nfor - Luyckx - Al-Balahi Taptchou - Ndongala - De Pauw - Siali (62’ Da Cunha)

KSV OUDENAARDE - KSV TEMSE 1-1
Voetbal neemt soms rare vormen aan. Voorafgaand aan de uitwedstrijd bij Oudenaarde ging blauw-wit nog kansloos
onderuit tegen Dikkelvenne. Maar tegen de nummer twee kwamen de troepen van coach Van der Straeten beter
uit de verf. De thuisploeg opende furieus en wilde snel komaf maken met haar zwarte beest. Via Martens kreeg
Oudenaarde al snel loon naar werken, want na acht minuten zorgde de aanvoerder voor de 1-0. De trein denderde
voort en blauw-wit mocht blij zijn dat het verder ongeschonden het eerste halfuur doorstond. Nadien ging de storm
wat liggen en herstelde KSV Temse het evewicht. Op een scherpe counter aan het einde van de eerste helft zorgde
Ndongala zorgde knap, doch een beetje geflateerd, voor de gelijkmaker. Na de koffie verwachtte iedereen hetzelfde
spelbeeld, maar het was KSV Temse dat de beste kansen bijeenvoetbalde. Luyckx kwam net te kort om voor de
winnende treffer te zorgen. Een belangrijk punt in de strijd om het behoud.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Huygens - Telen - Nfor - Luyckx (90’ Gerets) Al-Balahi (76’ Agar) - Taptchou - Ndongala (88’ Siali) - De Pauw

FC MU IZEGEM INGELMUNSTER - KSV TEMSE 4-1
KSV Temse kon op het veld van Mandel United geen vervolg breien aan het positieve verhaal op het veld van
Oudenaarde. Blauw-wit droop finaal af met 4-1.KSV Temse schoot niet te best uit de startblokken en al na vijf
minuten opende Beyens de score voor de thuisploeg Blauw-wit herstelde zich in de eerste helft nog goed van de
snelle opdoffer en haalde verder ongeschonden de rust.
Hetzelfde scenario stelde zich meteen na de rust. Debouver verdubbelde de cijfers twee minuten na de koffie.
Alle goede bedoelingen konden meteen in de vuilbak. Twee treffers van Pyck bezegelden het lot van KSV Temse.
Ondertussen had Al-Balahi voor de eerredder gezorgd. Onderin het klassement beginnen zich steeds meer ploegen
te roeren, waardoor KSV Temse zich zeker nog niet rijk kan rekenen in de strijd om het behoud.
KSV Temse speelde met: Espeso Nunez - Laurens - Schürmann - Telen (79’ Siali) - Nfor (56’ Agar) - Luyckx - VertonghenAl-Balahi - Taptchou (46’ Huygens) - Ndongala - De Pauw

KSV-medewerkers steken de handen uit de mouwen

Chalet 2.0
Binnen het jeugdbestuur kwam het onderwerp “verfraaiing kantine” regelmatig op de agenda. Meestal gevolgd door
de bemerking; ja dat is zeker nodig maar… wie gaat dat doen en wie gaat dat betalen? Maar soms moet je eens durven
springen zonder te weten waar je gaat landen. En zo geschiedde…

Er werd een plan van aanpak uitgewerkt gespreid over
verschillende fasen om de toen nog kantine om te
toveren naar een gezelliger pleisterplaats voor de KSVbezoekers.
In fase 1 die dus intussen achter de rug is, lag de focus
op het schilderen van de ramen, de staantafels, de
palen… en de aanpak van de grote wand. Maar het
enthousiasme bij de ruime crew was zo overweldigend
dat toch besloten werd om ook de ganse vloer (foto) te
kuisen. Een immense klus zelfs met de inzet van een
professionele Kärcher-machine en de zelden geziene
kuisijver van Marco Van Zaelen. Maar we zien nu terug
de kleur van de oorspronkelijke vloer.
En omdat we ook de bekleding boven de toog vernieuwden
toverden we de naam kantine om naar CHALET. Deze
benaming bestond ook al bij de vorige herinrichting
daterend uit 1988 (foto’s) en werd dus terug vanonder
het stof gehaald. De naam CHALET is intussen al zeer
goed ingeburgerd binnen de KSV familie.

www.ijsvandewalle.be

Een foto van de nieuwe wand staat bewust niet bij het
artikel. Dus een warme uitnodiging voor wie het nog niet
deed om de CHALET te bezoeken.
Het project is hiermee zeker niet ten einde. Er volgen
nog verschillende fasen. Op korte termijn pakken
we de bekleding onder de ramen aan, spuiten we de

omkadering van de radiatoren, vernieuwen we de spots
boven de toog, plakken we stickers op de staantafels en
de frigo’s en hopen we het plafond en de verlichting te
vernieuwen… Een kleine opsomming want er is een lijst
met cicra 30 verbeterpunten… Maar eerst even genieten
van de fantastisch geslaagde fase 1.
Dikke merci aan de medewerkers die de handen uit de
mouwen staken!

