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En als het in de Wetstraat nu eens over u ging?

www.s-p-a.be

De stilstand in de Wetstraat

heeft lang genoeg geduurd. 

Stilstand leidt tot achteruitgang 

voor u, uw familie en vrienden.

De toekomst moet een belofte

zijn, geen dreigement. Met uw 

steun krijgen we het land

opnieuw op het goede spoor.

MENSEN VAN BIJ ONS

HERENTALS Koen Gebruers schrijft boek over Sefa Sport
Op vrijdag 11 juni wordt om 19.30 uur in de kantine van
voetbalclub SKS Herentals ‘De ziel van een volksclub’
voorgesteld. Dit boek, geschreven door Koen Gebru-
ers, vertelt de geschiedenis van voetbalclub Sefa
Sport, die in 1998 fusioneerde met SK Herentals. 
Gebruers speelde vroeger bij Sefa en heeft de rijke ge-
schiedenis van de club gebundeld in 132 bladzijden.
Het naslagwerk laat onder meer mensen aan het
woord die hun stempel op Sefa gedrukt hebben. Bo-
vendien was het een club met heel wat gekende volks-
figuren. De aanleiding om het boek te schrijven was
het verrassingsfeest dat Koen Gebruers twee jaar ge-
leden, naar aanleiding van zijn 40ste verjaardag,
kreeg aangeboden. Het boek, dat uitgegeven is in ei-
gen beheer, kost 15 euro.

Foto Vanderveken (TJH)

MOL

‘t Scholeke viert 50-jarig bestaan
‘t Scholeke aan de Singellaan in
Mol-Ginderbuiten, de kleuter-
tuin van wijkschool Rozenberg,
bestaat 50 jaar. «50 jaar geleden
groeide de kleuterschool van Ro-
zenberg steeds verder uit. Eerst
werd er op ‘t Peerdskerkhof een
vestigingsplaats ingericht en
daarna maakten de Zusters zich
toch ook wel zorgen om de aller-
kleinste kleuters die vanuit het
ver uitgestrekte Ginderbuiten
een hele afstand moesten afleg-
gen tot Rozenberg. Vanuit ver-
schillende zijden werd er op aan-
gedrongen om ook in Ginderbui-
ten een vestigingsplaats van Ro-
zenberg op te richten», zegt Greet
Ouderits, directeur van Kleuter-
school Rozenberg.

Foto Van Nooten (JVN)

RETIE

B-Token wint Willen
Winnen Award
Het bedrijf B-Token uit Retie heeft de
‘Willen Winnen Award’ van Voka in de
wacht gesleept. Voka - Kamer van
Koophandel Kempen reikte de prijs
voor de allereerste keer uit tijdens de
plechtigheid naar aanleiding van Prijs
Ondernemen 2010. 
«Het rijtje winnaars van de Prijs On-
dernemen is intussen indrukwek-
kend», aldus Voka. «Voor heel wat be-
drijven is het echter niet eenvoudig
om hier ‘de strijd’ mee aan te gaan.
Onze jury vond dit jammer, want ze-
ker in deze moeilijke economische tij-
den zijn het de starters en de volhou-
ders die er mee voor instaan dat een
regio economisch op de kaart blijft
staan.» Winnaar van de eerste Willen
Winnen Award is B-Token uit Retie.

Foto Van Nooten (JVN)

TURNHOUT

Diploma’s voor begeleiding schoolconflicten

28 personen uit de Kempische scholen, CLB’s of vor-
mingsorganisaties ontvingen uit handen van burge-
meester Francis Stijnen (CD&V), schepen van On-
derwijs Katrien van de Poel (CD&V) en opleider Wil-
ly Vandamme van vzw Ligand hun HERGO-diploma.
Dat is een attest waaruit blijkt dat zij bij ernstige
conflicten binnen de schoolmuren met kennis van
zaken overleg kunnen plegen tussen de betrokken

partijen. In oktober van vorig jaar en in februari van
dit jaar werd telkens een HERGO-training georga-
niseerd. De kosten werden gedragen door de stad,
Lokaal Overleg Platform Turnhout, de provincie
Antwerpen en de deelnemers zelf. Na vier dagen in-
tense opleiding door vzw Ligand en een case op
school verdienen 28 personen het diploma als er-
kende HERGO-moderator. Foto Vanderveken (PMT)

De Kloosterbaan en het kruis-
punt met Bergen in Arendonk
zijn sinds gisteren opnieuw
opengesteld voor het verkeer. De
Kloosterbaan werd heringericht
als ‘schoolomgeving’, een in-
greep die de veiligheid voor twee
scholen en een kindercrèche
moet verhogen.

De leerlingen van het Sint-Clara-
college en basisschool Sint-Cla-
ra kunnen voortaan dus veilig
naar school gaan. Over de volle-
dige lengte van de Kloosterbaan
kwamen verhoogde fietspaden. 
In samenwerking met het Sint-
Claracollege werd voor de school
ook een nieuwe parking aange-
legd. Voor de nieuwe lagere
school van Sint-Clara werd een
kiss-en-ride zone gemarkeerd. 

Voetpaden
«Bij de herinrichting werden ook
overal vrije voetpaden aange-
legd in bruine betonstraatste-

nen», aldus het gemeentebe-
stuur. 

Verboden
«Het is verboden om op de voet-
paden te parkeren of stil te staan.
Langs de Kloosterbaan werden
ook 26 haagbeuken aangeplant
in boombakken. Deze bomen
zullen de straat een fris, levendig
en vriendelijk karakter geven.
Volgende winter worden de bo-
men tot op 2 meter hoogte ge-
snoeid zodat een vrij zicht op alle
verkeer gegarandeerd blijft.»

Zone 30
Ter hoogte van de schoolpoorten
werd opnieuw een zone 30 inge-
richt. Dat gebeurt voorlopig met
vaste borden. 
Vanaf september zullen de dyna-
mische borden operationeel zijn.
Verder roept het gemeentebe-
stuur alle bestuurders op tot
voorzichtigheid.

(JVN)

Een 22-jarige man uit Mol heeft
op dinsdag 1 juni een agent ar-
beidsongeschikt geslagen en ver-
nielingen aangebracht aan een
politievoertuig. De dader, Kevin
C. uit Mol, verbleef enkele dagen
in de cel, maar werd vrijdag on-
der voorwaarden vrijgelaten
door de raadkamer in Turnhout.
Hij moet onder meer samenwer-
ken met de jusitie-assistent en
een therapie volgen om zijn
agressie onder controle te krij-
gen. De man zal zich later nog
moeten verantwoorden voor de
rechtbank. (JVN)

Christian D., een 40-jarige man
uit Antwerpen, zit in de cel op
verdenking van twee diefstallen
met geweld op een buurtwinkel
aan de Steenweg op Gierle in
Turnhout. De Antwerpenaar
sloeg zowel op 15 mei als op 29
mei zijn slag. Kort na de tweede
diefstal met geweld kon hij door
de politie worden opgepakt. De
raadkamer in Turnhout heeft
vrijdag zijn aanhouding beves-
tigd. Christian D. zit daardoor nog
zeker vier weken in de gevange-
nis. (JVN)

Dieven hebben etenswaren en
hondenvoer gestolen uit een ca-
ravan aan Eindheuvel in Herselt.
De eigenaars waren een maand
niet in de caravan geweest toen ze
de inbraak vrijdagmiddag ont-
dekten. Het is niet duidelijk wan-
neer de dieven precies zijn langs
geweest. (JVN)

PIETER MEIRELEIRE

De imposante blikvanger in het
centrum van Turnhout, die da-
teert van het begin van de twin-
tigste eeuw, is sinds 1987 een be-
schermd monument. Het is nog
de enige watertoren in zijn soort
in Vlaanderen. Hij wordt al jaren
niet meer gebruikt. Een aantal
weken geleden raakte bekend dat
drinkwatermaatschappij Pidpa
onderzoekt of ze de toren van de
hand kan doen. 

Toeristisch kantoor
Dat zou een streep door de reke-
ning van Staf Pelckmans zijn. Hij
werkt zich immers uit de naad als
intendant van ‘Turnhout 2012’.
Wanneer de stad over twee jaar
het culturele centrum van Vlaan-
deren wordt, wil hij net de door
Pidpa verguisde toren gebruiken
als uithangbord. 
«De ruimte in het monument is

prachtig», weet Pelckmans. «En
zou perfect dienst kunnen doen
als tentoonstellingsruimte of als
toeristisch kantoor. Met ‘Turn-
hout 2012’ hebben we iets speci-
aals in gedachten voor de water-
toren. Het is erg belangrijk dat de
toren tot 2012 in handen blijft van
Pidpa.»

Symbool
Wat Pelckmans precies van plan
is, wil hij nog niet kwijt. Maar het
staat vast dat de toren tijdens het
cultuurjaar als symbool zal uitge-
speeld worden. 
«Het monument, dat uitkijkt over
de stadsregio Turnhout, zet mooi
in de verf wat wij met ‘Turnhout
2012’ willen doen. Ook de rand-
gemeenten van Turnhout moe-
ten betrokken worden bij Turn-
hout Cultuurstad.»
Pidpa benadrukt dat een verkoop
nog verre van rond is. «Wij onder-
zoeken momenteel enkel een

aantal mogelijkheden», zegt
Alain T’Syen van de drinkwater-
maatschappij. 
«Bovendien zal er bij een eventu-
ele overdracht naar een privé-ei-
genaar weinig veranderen aan de
toren zelf. Het gaat om een monu-
ment dat op het vlak van renova-
tie aan erg strikte regels gebon-

den is.»
Ook Turnhouts burgemeester
Francis Stijnen (CD&V) maakt
zich voorlopig weinig zorgen.
«Het lijkt mij, gezien het statuut
van de toren, erg onwaarschijn-
lijk dat Pidpa op korte termijn een
koper zal vinden», zegt hij. «Alles-
zins zal die nieuwe eigenaar zich

moeten houden aan de voor-
schriften die voor een monument
gelden. Dat de toren dus op ter-
mijn wordt afgebroken is hele-
maal uitgesloten.» Ook uitgeslo-
ten is de mogelijkheid dat de stad
de toren koopt. «Wij zien niet
meteen een nieuwe functie voor
het monument.»
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TEGELOUTLET
Spectaculair OPENDEURWEEKEND op 5 en 6 juni

UNIEK AANBOD: 
Tegel 60 x 60 cm (gerectifieerd) 
vanaf € 9,99/m² (incl. Btw) (op de volledige stockvoorraad)

TEGELOUTLET ANTWERPEN
Slachthuislaan 9, 2060 Antwerpen, Tel. 03 226 83 86

tegeloutletantwerpen@hotmail.com
Maandag tot zaterdag 10 - 18 u - Zon- en feestdagen 13 - 17 u

TEGELOUTLET WUUSTWEZEL
Bredabaan 52 b, 2990 Wuustwezel, Tel. 03 667 69 06

tegeloutletwuustwezel@hotmail.com
Open alle dagen van 10u - 18u  - (maa & din gesloten) 
Zon- en feestdagen van 13u - 17u

DIRECTEUR WARANDE TEGEN VERKOOP VAN BESCHERMD MONUMENT

«Watertoren is cultureel symbool»
Staf Pelckmans, directeur van de Warande en
voortrekker van ‘Turnhout 2012’, wil dat de wa-
tertoren in overheidshanden blijft. Daarmee zet
hij zich af tegen de plannen van Pidpa dat het
monument op de hoek van de Warandestraat en
de Renier Sniedersstraat wil verkopen. «De wa-
tertoren moet het cultureel uithangbord van de
stadsregio worden in 2012», zegt Pelckmans
overtuigd.

Directeur ‘Turnhout 2012’ Staf Pelckmans aan de watertoren. Foto Vanderveken
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Gemeente herdenkt schrijver Willem Elsschot
HERSELT

Marcel Thiels bij het beeldje op het Dorpsplein in Blauberg. Foto Vanderveken

In Herselt herdenken ze de speciale relatie
die schrijver Willem Elsschot (pseudoniem
van Alfons De Ridder) had met het gehucht
Blauberg, waar zijn oom Filip Van Elst een
kruidenierszaak had.

Elsschot heeft zijn achternaam ontleend
aan het natuurgebied «Helschot», tussen
Blauberg en Veerle, waar hij graag ging
wandelen tijdens zijn vakantie bij oom Van
Elst en bij zijn ongehuwde nicht, Maria Jo-
sefa. 
«Dat wandelen vonden de mensen toen
maar een eigenaardige bezigheid», zegt Cul-
tuurschepen Kathleen Helsen (CD&V). «Els-
schot was in de ogen van de dorpelingen
trouwens een vreemd figuur.» 

Zwijgzaam
Volgens Marcel Thiels (81), voormalig
schooldirecteur, die naast het huis van Van
Elst woonde, kwam Elsschot vooral tijdens
de zomer op vakantie. 
«Ik denk niet dat hij hier kwam om te wer-
ken», zegt Thiels. «Mijn ouders hebben mij
verteld dat Elsschot veeleer zwijgzaam was.
Hij groette iedereen beleefd, maar dat was
alles. Als vrijzinnige had hij niet zo’n goede
relatie met de pastoor. In ‘De Verlossing’
wordt pastoor Kips, zoals hij in het verhaal

heet, vermoord in Groenendal. Dat was de
naam die Elsschot aan Blauberg had gege-
ven. Eigenlijk is die naam goed gekozen,
aangezien ons gehucht in een dal ligt.»
In Herselt bestaat een Elsschotwandeling
langs de geliefkoosde plekjes van de schrij-

ver. «In oktober wordt het toneelstuk ‘De vijf
vrouwen van Willem Elsschot’, geschreven
door Erik Vlaminck, hier opgevoerd», aldus
Helsen.  Aan de kerk van Blauberg staat een
beeld van Laarmans, een figuur uit Elsschots
werk, zittend op een kaasbol. (KOVW)


