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tickets aquatopia

Je ontdekt er duizenden vissen in hun natuurlijke biotoop. Beleef de haaieninvasie: 
12 soorten haaien waaronder de nieuwe grijze rifhaaien!

een unieke en betoverende onderwaterwereld

Bestel nu op Gazetvanantwerpenshop.be

€ 7,50
kassaprijs 
€ 14,95

tickets geldig t.e.m. 31 december 2015, voor volwassenen en kinderen
Locatie: in het hart van Antwerpen, recht tegenover het Centraal Station

Werknemers kerncentrale Doel weigeren leugentest
b De meeste ‘verdachten’ in de
zaak rond de sabotage van reactor
Doel 4  hebben de voorbije weken
geweigerd om een test met een 
leugendetector te ondergaan. Dat
deden ze op advies van hun advo-
caten nadat het parket hen zelf de
raad had gegeven een advocaat te
nemen.

Woensdag is het precies één jaar
geleden dat de turbine in de ma-
chinezaal  van Doel 4 wegens een
reusachtig olieverlies zo
zwaar werd beschadigd dat de re-
actor liefst 4,5 maanden buiten ge-
bruik was. Oorzaak was een goed
doordachte sabotage, waarbij de
hendel van de leiding naar een

nooit gebruikte noodopvangtank
zo was omgebouwd dat ‘dicht’
‘open’ was. Daardoor liep 65.000 
liter weg voor de technici ontdek-
ten dat de klep opengezet was. Het
hangslot werd dagen later openge-
knipt teruggevonden in een afval-
bak. De schade beliep zeker 120
miljoen euro. Een 65-tal aanwezi-

gen werd geviseerd:  de helft on-
deraannemers die sindsdien het 
terrein niet meer mogen betreden.
De Electrabel-geviseerden kregen 
andere functies. Twee maanden
geleden kregen veertig ‘verdach-
ten’ de vraag om een test met een
leugendetector te ondergaan.
Slechts vier gingen daarop in. (pvb)

b “Vijf jaar geleden hadden we
nooit problemen met draadloos
internet”, zegt marketingverant-
woordelijke Inge Smidts van Tele-
net. “Nu komen die almaar vaker
voor, zeker in de sterk geïsoleerde
nieuwe huizen. Daar is telefone-
ren soms al moeilijk. De wifi raakt
ook verstoord door de vele andere
toestellen: het alarm van de bu-
ren of soms zelfs een microgolf-
oven. De enige oplossing is om ter
plaatse gaan.”

Storingen door de babyfoon van
de buren of de vele draadloze toe-
stellen die iedereen heeft, zijn
schering en inslag. “Dat lossen we
op door de wifi op een ander ka-
naal te zetten”, zegt Dave, één van
de 250 technici.

Meer dan wifi
Soms willen klanten ook gewoon

wifi tot in de tuin. De modem wat
anders richten, kan daarbij hel-
pen. U kunt ook een versterkertje
plaatsen. Daarvoor moet de klant
dan wel de kostprijs van het toe-

stel (60 euro) betalen.
“Onze Helemaal Mee Tournee

handelt echt over veel meer dan
wifi alleen”, beklemtoont marke-
tingverantwoordelijke Inge
Smidts. “Wij willen dat onze klan-
ten alle zaken die wij aanbieden
optimaal gebruiken.” Zo is er een
hele reeks toepassingen die klan-

ten te weinig kennen, zoals Yelo,
waarmee u vanop uw smart-
phone of tablet de tv kunt bedie-
nen. Of Triiing, waarmee u overal
in de wereld tijdens de Belgische
daluren gratis belt via wifi.

Telenet startte in oktober al met
de huisbezoeken. De eerste
45.000 zijn achter de rug. Meer

dan negen op de tien klanten zijn
er bijzonder tevreden over, dus
wordt de Helemaal Mee Tournee
vanaf nu op veel grotere schaal
uitgerold. “Vroeger was Telenet
vooral georiënteerd op de instal-
latie bij nieuwe klanten. Tegen-
woordig willen we vooral de klan-
tenervaring verbeteren”, zegt
Smidts. Een dure operatie: Tele-
net geeft er zowat 75 euro per 
klant aan uit, de opleiding van de
250 technici inbegrepen.

Bezoek aanvragen
Het idee ontstond twee jaar gele-

den: toen gaf Telenet bij een actie
een gratis iPad aan nieuwe klan-
ten. “We kregen toen een Face-
bookpagina met 110.000 leden
over ons”, vertelt Smidts. “We
hebben toen naar de klanten ge-
luisterd. Zij vertelden ons dat ze
weten dat wij hen veel aanbieden,
maar vaak niet weten hoe ze dat
allemaal moeten gebruiken. Kom
ons eens helpen, was hun vraag.
Deze tournee is daar het ant-
woord op.”

Tot nu toe heeft Telenet vooral
klanten uitgekozen die zelf aan-
gaven problemen te hebben, of
van wie de installatie zo oud is
dat ze zeker aan revisie toe is.
Vanaf nu kan iedereen zo’n be-
zoek van een installateur aanvra-
gen. “Maar men mag natuurlijk
niet verwachten dat er ’s ande-
rendaags al een technicus staat.”

Internet
Telenet komt u thuis helpen
Installateurs bezoeken álle klanten om hun problemen weg te werken

Telenet wil de komende
twee jaar al zijn klanten
bezoeken om de 
volledige installatie op

punt te zetten. De eerste tests 
zijn achter de rug, met groot 
succes. Daarom draait de 
campagne nu op volle toeren. 
Storingen met de aansluiting 
voor het draadloos internet 
blijken het allergrootste 
probleem te zijn. 

BART MOERMAN

Technicus Dave: “Vooral met wifi zijn er problemen.” FOTO FRANK BAHNMULLER

Ice Bucket Challenge 
voor zenuwziekte 
ALS komt terug
b Fanaten van de emmer ijskoud
water over het hoofd kunnen
zich verkneukelen: de Ice Bucket
Challenge komt terug. “Voortaan
komt de uitdaging elke augustus
terug, tot er een behandeling be-
staat voor de dodelijke zenuw-
spierziekte ALS”, zegt ALS Liga
België. De vereniging roept, sa-
men met haar collega-verenigin-
gen wereldwijd, iedereen op om
de Ice Bucket Challenge ook deze
zomer aan te gaan. In 2014 ver-
gastten miljoenen mensen zich
wereldwijd op een douche met
ijskoud water en werd 215 mil-
joen euro opgehaald, waarvan
310.000 euro in België. (blg)

Zwitserse koeien 
vertrappelen 
77-jarige Duitse
b Een wandelaarster uit Duits-
land is in Zwitserland door koei-
en vertrappeld. De 77-jarige toe-
riste uit Berlijn wilde vrijdag bij
Laax (kanton Graubünden) op
de weg van een bergrestaurant
naar een bergstation door een
omheinde kudde wandelen.
Daarbij werd de vrouw door de
dieren aangevallen. Een spoed-
arts, die door een fietser was ge-
alarmeerd, kon alleen maar haar
dood vaststellen. Bij de dieren
ging het volgens de politie om
moederkoeien, die zich mogelijk
belaagd voelden en hun kalve-
ren wilden afschermen. (blg)

Belg (24) verongelukt 
tijdens bergtocht 
in Tirol
b Een 24-jarige Belg is gisteren tij-
dens een bergtocht langs de Stu-
baier Höhenweg in Tirol uitgegle-
den en kwam 100 meter dieper te-
recht. De regen maakte de rotsen
glibberig. Hij was op slag dood.
Door het slechte weer kon de red-
dingshelikopter in eerste instantie
niet opstijgen. Toen de reddings-
werkers uiteindelijk bij de veron-
gelukte Belg kwamen, konden ze
enkel zijn dood vaststellen. Een
vriend die het zag gebeuren, ver-
keerde in shock. Hij bleef zelf wel
ongedeerd. De Oostenrijkse poli-
tie gaf de identiteit van het slacht-
offer nog niet vrij. (tg)


