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Balen, Geel
Studenten volgen
bouwproject op
Open Hoger Onderwijs combineert werk met studie

Agenda
ZONDAG 3 DECEMBER
Kasterlee
Koningsbos
b Wandelliefhebbers kunnen zon
dag om 13.30u terecht in taverne/
restaurant Koningsbos, Koningshof
9. Daar vertrekt om 14u een winter
wandeling van VVV/Toerisme Kas
terlee. Tijdens de 2,5 uur lange wan
deling is er voor elke deelnemer een
gratis soepje voorzien. Wie voor of
na de wandeling iets wil eten, kan
reserveren op 014.84.84.00. (pkk)

Vosselaar
Sintverhalen
b Kinderen van 3 tot 9 jaar kunnen
zondag om 10u in de bibliotheek op
Cingel komen luisteren naar verha
len over Sinterklaas en ook zelf knut
selen. Deelname kost 5 euro. (bvdl)
b www.vosselaar.be

Turnhout
Kasteel
b De Turnhoutse Stadsgidsen leiden
liefhebbers zondag om 14u rond in
het Kasteel van de Hertogen van Bra
bant op het Kasteelplein. Deelname
kost 2 euro, vooraf inschrijven aan

De studenten OHO Bouw volgen een werfvergadering van Dillen Bouwteam.

D

ertien studenten
Bouw van Thomas
More Geel werken
mee aan een
bouwproject van Dillen
Bouwteam uit Balen. Zij
volgen Open Hoger
Onderwijs dat werk met
studie combineert.
b Hogeschool Thomas More biedt
naast de klassieke studierichting
Bouw ook al vijf jaar een Open Hoger Onderwijs-versie aan. Bij zo’n
OHO-opleiding combineren studenten een deeltijdse job met een
deeltijdse studie. Op vrijdagvoormiddag volgen ze les op school en ’s
namiddags bezoeken ze een bouwwerf of volgen ze een werfvergadering mee. In vier jaar tijd kunnen ze
zo een bachelordiploma Bouw halen.
Dertien OHO-studenten werken
dit jaar mee aan een bouwproject
van het Balense bouwbedrijf Dillen
Bouwteam. “Op basisschool De Ze-

vensprong in Oostham zijn we momenteel bezig met de bouw van extra klassen en een eetzaal”, zegt Ive
Vranckx van Dillen Bouwteam. “De
studenten volgen die werf mee op.
Ze worden verdeeld in groepjes en
ik geef hun een aantal opdrachten
voor de werkvoorbereiding. Zo
moeten ze bijvoorbeeld de plannen
van de architect vertalen naar
bouwinstructies voor de ploegbaas
of kwaliteitscontrole doen op de
werf. Op die manier leren ze de
vaardigheden die nodig zijn als ze
later werf- of projectleider worden.”
Sara De Bruyn (22) studeerde vorig jaar af als bachelor Toegepaste
Architectuur en koos nadien voor
OHO Bouw. “Al tijdens mijn stage
bij een bouwbedrijf merkte ik dat de
bouwsector me meer interesseerde.
Ik kon er blijven werken en combineer mijn baan met deze studierichting. Soms ligt het niet voor de hand
om na een zware werkdag nog te
studeren, maar meestal valt het wel
te combineren”, zegt ze.
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Remy Verhoeven (30) volgt de opleiding dan weer om zich bij te scholen. “Ik werk al een aantal jaar in de
bouwsector”, vertelt hij. “Eerst heb
ik als arbeider op de werf meegedraaid, maar het werd stilaan tijd
om over te schakelen naar minder
fysiek zwaar werk. Zo ben ik momenteel aan de slag als bouwtekenaar en met deze opleiding kan ik
blijven werken en studeren voor
mijn diploma. Ik ben nu aan mijn
derde jaar bezig.”
Pendelen vanuit Knokke
Ook voor Louis De Grote (23) is
OHO Bouw de geknipte opleiding.
“Ik volgde eerst een klassieke
Bouwopleiding”, zegt hij. “Maar
lang op de schoolbanken zitten, is
niets voor mij. Thomas More in Geel
is de enige in Vlaanderen die Bouw
aanbiedt als OHO-opleiding, dus
pendel ik elke vrijdag tussen Knokke en de Kempen. Maar deze aanpak ligt me wel.”
TOMMY MAES
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geraden. (ho)
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www.turnhoutsestadsgidsen.be

Herentals
Novantasei
b Novantasei wijst niet alleen op de
96ste verjaardag van MusicBand
Avanti, maar ook naar de titel van
het concert waarmee het gezelschap
zondag om 13.30u in ’t Schaliken op
de Grote Markt viert. Tickets kosten
5 euro. (ho)
b 014.70.79.39, 0473.96.54.18

Geel
Gerebernuswandeling
b De socioculturele verenigingen
van GeelPunt organiseren zondag
de jaarlijkse Gerebernuswandeling,
waarbij de routes van 5, 8, 12 en 18
kilometer door de mooie omgeving
van Punt leiden. Vertrekken kan tus
sen 8 en 15u aan de parochiezaal op
de Antwerpseweg 139. (ho)

Beerse
Heemkundig museum
b Het heemkundig museum Tem
pelhof in de Bisschopslaan is zondag
van 14 tot 17u voor de laatste keer
open. Het museum moet voorlopig
wijken voor de bouw van het nieuw
dienstverleningscentrum (NDC). De
collectie verhuist tijdelijk naar het
documentatiecentrum in de Boude
wijnstraat. (bvdl)

Burgemeester trouwt
met zijn Leentje
Dessel
Normaal gezien is hij het die
koppeltjes in de echt
verbindt, maar vandaag gaf
burgemeester Kris Van Dijck
zelf zijn jawoord aan Leentje
Verhalle.
b In een felrood kleed en een prachtig kostuum wandelen de Desselse
N-VA-burgemeester Kris Van Dijck
(54) en zijn Leentje Verhalle (50)
de trappen van het oud gemeentehuis op. Ze stapten er vrijdag officieel in het huwelijksbootje. In gezelschap van het voltallige Desselse
schepencollege en familie en vrienden, kreeg eerste schepen Herman
Minnen (N-VA) de eer om Kris en
Leentje in de echt te verbinden. De
Molse zangeres Barbara Dex gaf de
trouw een muzikaal tintje. Normaal
ging het huwelijk in september

Het kersverse echtpaar is drie
jaar samen. FOTO RR
door, maar door een operatie aan
de voet van Leentje, werd deze uitgesteld naar 1 december. “We hebben al bijna drie jaar een relatie en
zijn dolgelukkig samen”, zegt Leentje. “En dan volgt een huwelijksaanzoek vanzelf”, zegt Kris lachend.
“We voelen ons goed bij elkaar en
dat was zeker een huwelijk waard.”
(vgd)

Plaats voor 50 kinderen bij Stekelbees

School breidt uit
met nieuwbouw
Wortel
Bij basisschool De Wijsneus
in Rooimans in Wortel
(Hoogstraten) is gisteren een
nieuw gebouw ingehuldigd.
Dat biedt plaats aan een
polyvalente ruimte voor de
school en kinderopvang
Stekelbees.
b Op de plaats van de nieuwbouw stond vroeger een berghok met een luifel. Die zijn afgebroken om plaats te maken
voor een modern en duurzaam
gebouw.

“De werken hebben 500.000
euro gekost”, zegt schepen van
Onderwijs Jef Vissers (N-VA).
“Zowel de afbraak als de bouwwerken zijn uitgevoerd door dezelfde private partner. De inrichting gebeurde in samenspraak met de leerkrachten en
de begeleiders van Stekelbees.
De polyvalente ruimte kan de
school gebruiken als het slecht
weer is. Aan de voorkant is opnieuw een luifel gemaakt. We
hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om ook de speelplaats te herinrichten. De tegels
zijn herlegd en er staat een

Cloë, Hayley, Marie en Noa zitten met Tinne Rombouts en Jef
Vissers aan tafel in het gedeelte van Stekelbees. FOTO RAM
nieuwe zandbak. Ook de afwatering is verbeterd.”
Vloerverwarming
Voor Stekelbees is het nieuwe

gebouw een hele verbetering.
Tot vorig schooljaar gebruikte
het nog een deel van de refter
als tijdelijke oplossing om de
kinderen voor of na school op te

vangen. “Het aantal plaatsen in
de kinderopvang is door deze
nieuwe ruimte uitgebreid naar
een vijftigtal plaatsen”, legt
burgemeester Tinne Rombouts
(CD&V) uit. “Zoals met de
meeste nieuwe gebouwen die
we zetten, streven we naar multifunctioneel gebruik. Dat is
hier perfect mogelijk met de
bergruimte van de nieuwbouw.
De private partner stond in voor
het ontwerp en het bouwen.
Door de grote ramen komt er
overdag veel licht naar binnen.
Er ligt vloerverwarming en het
gebouw is onderhoudsvriendelijk”. De nieuwbouw is bijna
energieneutraal en voldoet aan
de normen die vanaf 2021 worden opgelegd. Het regenwater
wordt hergebruikt voor het
spoelen van de toiletten.
RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

