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VOM

Het valt veel voor dat je, na een 

actieve periode (in mijn geval vele 

jaren bij VOM als penningmeester, 

-

-

ode terechtkomt. Je leest enkel nog 

VOMinfo, vraagt af en toe nog eens 

de rekeningen op, ed.

Je vergeet met de tijd de vele col-

lega’s bestuursleden en VOM-leden 

die je al die jaren hebt gekend en 

ontmoet. Enkel een bezoek aan Rob 

de Bleyser bij zijn herstel gebeurde 

door mij en mijn echtgenote Mar-

leen.

Tot ik louter toevallig in Bekaert-info 

las dat Willy Libbrecht overleden 

was, en ik dacht dat het een goed 

idee zou zijn om dit aan Marthe 

Dockx, vroegere VOM-secretaresse, 

mee te delen. Maar leven Marthe en 

en wat is hun huidige gezondheids-

toestand?

Via het VOM-secretariaat vernam 

adres was. Maar opzoekingen om 

hun telefoonnummer of gsm-num-

mer, en een mailadres te vinden, al-

les gebeurde zonder succes. Bij een eerste 

telefoon naar het gemeentebestuur van 

-

deeld dat wegens de Wet op de Privacy 

geen informatie kon gegeven worden. Ge-

lukkig (de aanhouder wint) had ik bij 

een tweede poging meer succes.

Het werd een hartelijk telefonisch 

contact, en wij zouden vrij spoedig 

(die ook nog contacten hadden met 

John Kazandjian) brengen. Door co-

rona werd het echter een vrij lang 

uitstel.

Uiteindelijk werd ook Rob aange-

sproken voor de samenkomst, en 

kon een datum vastgelegd worden. 

Zo hadden wij, samen met onze 

partners, op 20 oktober in Res-

“Dutch treat”-maaltijd, gevolgd door 

Het was aangenaam samen herin-

neringen te kunnen ophalen uit 

ons (reeds ver) verleden: de eer-

NV Bekaert,  de eerste zwart-witte 

VOM-info, de eerste VOM-beurs in 

de Luchtbal, de uitbreiding naar Wal-

-

vergaderingen die wij in Kasteellaan 

Het was, na al die jaren samenwer-

king, de moeite waard.

Cursiefje: samenkomst van VOM- 
bestuurders van het eerste uur Erik Dejaegher

Erelid VOMi

v.l.n.r. Rob de Bleyser (ex voorzitter),  
John Kazandjian (ex bestuurder), Erik Dejaegher (ex bestu-
urder), André Brouwers (ex bestuurder) en Marthe Dockx 
(ex-secretaresse VOM)

Dagopleiding Industriële schilderwerken en inspectie van staalstructuren, 

inclusief bedrijfsbezoek aan BUIJSSE PAINTING

26 januari 2023, 9u00-17u00

Lokeren

Tijdens deze opleidingsdag combineren we de theorie en praktijk van industriële schilderwerken op staal-

structuren. In de voormiddag bieden we een theoretische opleiding.

toelichting geven bij de verschillende bedrijfsstappen.

Inschrijven via www.vom.be


