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12 DAGEN - VOLPENSION 

zo 10/05 SUPERIOR CLASS € 1475
ma 15/06 € 1425
za 19/09 € 1440

INBEGREPEN: reis in Royal Class - volpension
vanaf eerste avondmaal tot laatste ontbijt (uitgez.
middaglunch dag 11) - 9 x middagmaal - gidsbe-
geleiding - alle uitstappen en rondritten - lokaal

vervoer tijdens de rustdag chauffeur

MEER DAN 80 OPSTAPPLAATSEN!
VOOR GRATIS BROCHURE OF INFO &

BOEKINGEN:

03 311 59 59
of WWW.VERHOEVEN.BE

Oostmalsesteenweg 176 | RIJKEVORSEL

€15 P.P. KORTING BIJ OPSTAP AAN
DE CENTRALE VERTREKPLAATSEN!

Castilië-La
Mancha &

Madrid

SVEN VAN HAEZENDONCK

Danku, Jos!

Bedankt Jos Roosemont, bedankt om 48
jaar mee zorg te dragen voor de trots van
onze stad. Zelfs sinds u al een tijdje van
uw welverdiende pensioen mag genieten,

hebt u er mee voor gezorgd dat de grandeur van 
de Sint-Romboutskathedraal bewaard blijft voor 
het nageslacht. Want als er één gebouw is dat 
wij als Mechelaars in ons hart hebben gesloten, 
dan is het wel dit monument. 
Na al die jaren weet ik ondertussen dat u zelf 
niet echt veel belang hecht aan aandacht voor 
uw persoon, maar toch. Aan de vooravond van 
uw tachtigste verjaardag schrijft u geschiedenis.
U had zelf ook lang uitgekeken naar de 
voltooiing van deze restauratie. Daarom alleen 
al zijn we blij dat u een uitzondering maakte en 
zetten we dit moment graag in de verf.
Bedankt ook Jos omdat u er zoals niemand 
anders in slaagde om de restauratie van onze – 
of beter uw – geliefde kathedraal glashelder toe 
te lichten. Zoals die keer dat ik u vroeg waarom 
onze toren twee kleuren lijkt te hebben. Een 
beetje zoals een koffie met een laag 
opgestoomde melk. Veel mensen die ooit onze 
stad of de toren bezochten, merkten dat op. 
Prompt haalde u een fles Spa boven – jawel het 
reinigende water – om aan te tonen dat een 
gedeelte van onze Romby behandeld is met een 
waterafstotend product. Enthousiast leverde u 
met uw fles Spa het bewijs dat het water zo van 
de stenen rolde, waardoor ze beter beschermd 
zijn tegen vervuiling en dus langer proper 
blijven. 
Die fles maakte u als Mister Sint-Rombouts zelfs 
op de eindeloze encyclopedie Mister Google 
onsterfelijk. U beleeft duidelijk nog veel plezier 
aan uw job. Daarom wens ik u nog vele mooie 
jaren.
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 andere
woorden

vervangen door nieuwe conden-
serende hoogrendementsketels.
Volgens de school levert dit een
besparing van 5.100 euro per jaar
op de energiefactuur op.   

Ook op campus Pitzemburg zijn
er werkzaamheden gepland.
“Twee vleugels van ons historisch
gebouw krijgen nieuwe ramen
met dubbel glas”, zegt Steven Van
der Taelen van campus Pitzem-
burg. “Een vleugel wordt volledig
voorzien van intelligente en mili-
euvriendelijke ledverlichting en
ook een aantal traphallen en gan-
gen krijgen nieuwe ledlampen.” 

De afgelopen twee jaar inves-
teerde het Busleyden Atheneum
al 600.000 euro in energiebespa-
rende maatregelen. Dit jaar doet
de school daar nog eens 292.000
euro bovenop. Op campus Bota-
niek worden de oude CV-ketels

Het Busleyden Atheneum gaat 
292.000 euro investeren in 
energiebesparende maatregelen 
op verschillende campussen. De 
stad Mechelen maakt een 
subsidie van 70.000 euro vrij, de 
rest van het geld komt van eigen 
middelen en een crowdfunding.

292.000 euro voor energiebesparende middelen

Busleyden Atheneum 
krijgt dubbel glas

MECHELEN 

Voor deze reeks energiebespa-
rende investeringen krijgen beide
campussen een subsidie van
35.000 euro van de stad Meche-
len. De rest van het geld komt uit
een crowdfundingactie en eigen

middelen. “We zien de subsidie
als een beloning voor de inspan-
ningen die we leveren op het vlak
van duurzaamheid”, zegt Stefan
Croonen van campus Botaniek.
(svds)

Campus Botaniek krijgt nieuwe verwarmingsketels. FOTO STIJN VAN DE SANDE

Drie ouderkoepels – GO! Ou-
ders, Oudervereniging van het
Officieel Gesubsidieerd Onder-
wijs en VCOV – organiseerden de
voorleesweek onder de noemer
‘De Grote Voorleesdag’ om zo
(groot)ouders te stimuleren om
voor te lezen. De Ham diende sa-
men met de ouderraad van de ba-
sisschool een uniek project in:
een voorleeswandeling met enke-

Alles wat met lezen te maken
heeft, kwam aan bod en waar mo-
gelijk werd ook de Mechelse ge-
schiedenis erbij gehaald. 

“Sommige groepjes mochten
zelfs bij ouders thuis op bezoek
gaan voor een voorleesmoment.
Andere leuke locaties waren een
bankje in de Bruul, het beeld van
Opsinjoor op de Grote Markt, de
Rik Wouterstuin, het gerechtshof,
enzovoort. Een vijftiental vrijwil-
ligers en sympathisanten van de
school nam het voorlezen op
zich”, zegt de directeur. 

Origineel concept
“De koepelvereniging van ou-

ders van het katholiek onderwijs
vond het project van de Ham een
origineel concept”, zegt Karin
Lemmens van het VCOV, die vrij-
dagmiddag een boekenpakket

MECHELEN 

Basisschool 
de Ham 

valt in de 
prijzen met 

voorlees-
wandeling

“We gebruiken 
onze creativiteit 

om kinderen aan te 
zetten tot lezen”

Ouders stimuleren om voor te le-
zen voor kinderen tijdens een 
wandeling op leuke plekken in de 
Dijlestad: dat project van basis-
school de Ham in Mechelen viel in 
de prijzen bij ‘De Grote Voorlees-
dag’. “Het is een originele prikkel 
om kinderen te stimuleren om 
minder naar de tablet en meer 
naar een leesboek te grijpen”, 
zeggen de ouders zelf.

In de regen naar een verhaaltje luisteren op de Veemarkt. FOTO'S LEO DE NIJN

le leesplekken in de binnenstad
van Mechelen. 

“De kinderen van de lagere
school kregen een stadsplan en
moesten onder begeleiding van
een leerkracht zelf de weg naar de
plaatsen zoeken. Het was mooi
om te zien hoe zelfs de stoere ke-
rels van het zesde zorgden voor
de kleintjes van het eerste leer-
jaar”, zegt Ann Vander Linden, di-
recteur van basisschool de Ham. 

Liefdesbrieven tot recepten
Op zestien plekken konden de

kinderen genieten van een voor-
leesmoment. Het gamma waaruit
werd voorgelezen, was zeer
breed: van mopjes, recepten en
Franse verhaaltjes over liefdes-
brieven, gedichten, verhalen uit
de Bijbel en jeugdboeken tot zelfs
reclamefolders en muzieknoten.

GAZET VAN ANTWERPEN 27MECHELEN
ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 JANUARI 2020 M

De werfkraan werd deze week
definitief weggehaald op de Rij-
menamsebaan, waardoor Resi-
dentie De Wijngaert voortaan
mee het centrum van Bonheiden
kleurt. In het vorige gebouw be-
vond zich ooit een Fortiskantoor,

De nieuwbouw op de 
Rijmenamseweg in Bonheiden, op 
de plaats waar twee jaar geleden 
bakkerij De Wijngaert de deuren 
sloot, moet deze zomer 
opgeleverd zijn. Op enkele na zijn 
alle dertien appartementen 
verkocht.

maar ook bakkerij De Wijngaert
was er gevestigd en die laatste
zaak herleeft nu in de naam van
de nieuwe residentie. 

“De gevelwerken achteraan het
gebouw worden binnenkort afge-
werkt en de ramen en deuren
worden geplaatst, waardoor het
gebouw bijna water- en wind-
dicht is”, zegt projectontwikke-
laar van Coviga Paul Cordier. Het
gebouw wordt in vele opzichten
een voorbeeldproject voor de re-
gio, want het is bijna 100% ener-
gieneutraal en beschikt zelfs over
een autolift. “Het is een BEN 20-

Nieuwbouw op plaats van bakkerij tegen de zomer klaar

“Met het spectaculairste 
uitzicht van Bonheiden”

BONHEIDEN 
In de commerciële ruimten ko-
men er kantoorruimtes en er
komt ook een nagelstudio. De ko-
pers van de appartementen zijn
voornamelijk mensen met een iet-
wat gevorderde leeftijd. “De ap-
partementen liggen natuurlijk pal
in het centrum met alle belangrij-
ke voorzieningen op wandelaf-
stand. Ideaal voor senioren, maar
ook voor jonge gezinnen”, zegt
Clint Maes van C&M Vastgoed.
“Het is meteen ook een van de
spectaculairste plaatsen om te
wonen in het centrum, dankzij
het uitzicht.” 

Residentie De Wijngaert heeft
drie verdiepingen en twee onder-
grondse bouwlagen die als par-
king gebruikt worden en toegan-
kelijk zijn via een autolift. “Steile
hellingen worden vermeden, dat
heeft voordelen voor autogebrui-
kers en voor fietsers.” (svds)

gebouw, we gebruiken geen fos-
siele brandstoffen. Er worden ver-
schillende technieken gecombi-
neerd, wat de kopers ook het
voordeel biedt dat ze de eerste vijf
jaar geen onroerende voorheffing

moeten betalen. Dat betekent een
aanzienlijk financieel voordeel.”  

Kantoorruimten
Inmiddels werden al tien van de

dertien appartementen verkocht.

Clint Maes (links) en Paul Cordier op de derde verdieping met uitzicht 
over Bonheiden centrum. FOTO ERIK VAN EYCKEN

van twintig boeken kwam over-
handigen. “De manier van aanpak
is op z’n minst origineel te noe-
men”, zegt Lemmens. 

Suzana Cruz Estrada, een van de
deelnemende ouders, vindt het
wandelend leesproject een goeie
prikkel om kinderen meer te laten
lezen. “Afhankelijk van de leeftijd
van de kinderen met wie ik op
pad was, kon ik de verhaaltjes zelf
aanpassen. Kinderen worden te
weinig gestimuleerd om te lezen.
Ouders moeten hun creativiteit
meer gebruiken om hun kinderen
aan te zetten tot lezen”, vindt
Suzana.

Schot in de roos
“Het is een heel leuk initiatief en

als je er dan nog een prijs mee
kunt wegkapen, dan maakt dat
het helemaal een schot in de
roos”, zegt ook Leen
Vandenbempt, moeder van Han-
ne. “Ik denk dat het voor de kin-
deren veel minder saai is en ver-
rassend overkomt als je dit kunt
doen op allerlei mooie en gekke
plaatsen in de binnenstad.” 

“Lezen is de beste manier om de
taal goed onder de knie te krijgen.
Als je er dan nog een verhaal aan
koppelt, stimuleert dat hun fanta-
sie en creativiteit. Mijn eigen
dochter Hanne, die in het eerste
leerjaar zit, zie ik heel graag spel-
letjes doen op haar tablet, maar
ze is ook geïnteresseerd in boe-
ken. We gaan thuis geregeld naar
de bibliotheek. Ook de school
geeft het goede voorbeeld. Alle-
maal initiatieven om het zo ple-
zant mogelijk te houden en daar-

Leen Vandenbempt en Suzana Cruz Estrada zijn twee van de vele vrijwilligers die mee op stap gingen in 
de stad. 

In de regen naar een verhaaltje luisteren op de Veemarkt. FOTO'S LEO DE NIJN

om leert ze ook graag lezen. Als
we daar al wandelend nog een
verhaal aan kunnen koppelen,
dan doet ze zeker meer moeite
om te lezen”, zegt Leen zelfverze-
kerd.

Ook de kinderen zelf waren in
hun nopjes. “Het is heel tof om
naar de voorgelezen verhaaltjes
van andere mensen te mogen luis-
teren”, vindt ook de 7-jarige
Floran. “Zoals dat van Anton, die
kon toveren, of het verhaal van
Opsinjoorke op de Grote Markt.
Thuis lees ik graag en veel. De ta-
blet is niet meteen mijn ding. Mijn
kameraadjes moeten ook veel
meer boeken lezen: om goed te
kunnen praten én te schrijven.” 

“We zijn aan het brainstormen
over een vervolg op de wandel-
voorleesdag. Dit mogen we niet
loslaten”, zegt directeur Vander
Linden. 

De andere vijf scholen die in de
prijzen vielen voor Antwerpen-
Limburg, zijn De Wegwijzer uit
Boortmeerbeek, basisschool
Voorzienigheid Diest, De Regen-
boog uit Neerlinter, lagere school
HDC en BuBaO Windekind uit
Leuven.
LEO DE NIJN

Kinderen van de Ham nemen de prijsboeken in ontvangst. In het gerechtshof, een van de tussenstops. 

Floran (7)
Leerling de Ham

“Liever een
leuk boek

dan een spelletje 
op mijn tablet.”

FOTO LEO DE NIJN


