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naast de school al kunnen aanko-
pen met de aanleg van de groene
speelplaats in het achterhoofd”,
zegt directeur Anja Rademakers.
“Daarnaast konden we het per-
ceel gebruiken voor de nieuwe ri-
olering. Op die manier moesten
we de hele school niet openbre-
ken. We hebben de aanleg van de
groene speelplaats kunnen reali-
seren dankzij de steun en inzet
van het oudercomité. Een aantal
lokale bedrijven heeft ook een
duit in het zakje gedaan. Zo kon-
den we allerhande speeltuigen
plaatsen, zoals een klimmuur,
een hindernissenparcours, even-
wichtsrekken, een klimtoestel en
een wilgenhut. Later willen we de

De groene speelplaats werd don-
derdagavond feestelijk geopend
in aanwezigheid van leerlingen
en ouders. De kinderen konden
zo al de speeltuigen even uitpro-
beren voor de eerste schooldag.
De extra speelplaats heeft nog
een ander voordeel voor de
school, want eronder ligt een vol-
ledig nieuw rioleringsstelsel met
infiltratiebekkens. 

“We hadden het stuk grond

Vrije Basisschool Stapsteen in 
Mol-Sluis (Mol) heeft net voor de 
start van het nieuwe schooljaar 
een nieuwe groene speelplaats 
geopend. De leerlingen hebben 
voortaan meer speelruimte.

De Stapsteen opent ‘groene’ speelplaats

“Nu kunnen we ook 
lesgeven in openlucht”

MOL 

De vooropgestelde timing leek
nipt, maar volgens de Vlaamse
Waterweg zitten de werkzaam-
heden aan de nieuwe boogbrug
over het Albertkanaal aan de
Lierseweg in Herentals precies op
schema. Dat wil zeggen dat de
brug op zijn plaats ligt, de verbin-
dingen met de landhoofden cor-
rect zijn gemaakt en de kruispunt-
jes aan weerszijden zijn heraan-
gelegd. “Zoals gepland gaat de

brug op maandagochtend 2 sep-
tember om 6u weer open voor het
verkeer tussen Herentals en
Grobbendonk”, bevestigt Vlaamse
Waterweg. Daarmee moet de hin-
der bij de start van het nieuwe
schooljaar toch ietsje beperkt blij-
ven. De voorbije maand leed
vooral de Herenthoutseweg als
meest nabije alternatieve route
zwaar onder de aanhoudende
verkeersdruk. (ho)

Brug Lierseweg opent voor schooljaar
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locatie ook gebruiken voor lessen
in openlucht, bijvoorbeeld.” 

De kinderen zijn ieder geval te-
vreden met de groene speel-
plaats. “Het is heel mooi aange-
legd”, zeggen leerlingen Fleur
(10) en Mente (11). “Zeker deze

wilgenhut vinden we fijn om in te
chillen. Hier gaan we zeker vaak
komen dit schooljaar.” Ook Cas
(11) vindt het een toffe plek. “Ze-
ker de klimmuur en deze klim-
piramide lijken me heel leuk om
te spelen”, zegt hij. (mto)

De groene speelplaats werd afgelopen week al ingespeeld. FOTO TOMMY MAES

RAMSEL  

Niet minder dan 6.500 leerlin-
gen en ongeveer 900 medewer-
kers vormen samen de gloednieu-
we scholengroep Arcadia. Het
gaat over dertien katholieke (ba-
sis en secundaire) scholen uit de
regio Aarschot. Ook Vrije Basis-
school De Bolster uit Ramsel
(Herselt), goed voor 230 lagere-
schoolkinderen en kleuters, is
toegetreden tot de club. 

“We verwachten veel van de
nieuwe samenwerking”, zegt
Martine Aertgeerts (56), direc-
teur van de lagere school. “Net als
heel wat andere basisscholen be-
schikken we bijvoorbeeld niet
over een klusjesman en een vol-
tijdse medewerker op het secreta-
riaat. Is de schoonmaakster ziek?
Dan is er geen geld om een ver-
vanger aan te trekken en moeten
we zelf schoonmaken. Op zich is
dat geen probleem, maar door al
die extra taken  is er minder tijd
voor het pedagogische project.
Door toe te treden tot de scholen-
gemeenschap zullen heel wat van

die problemen opgelost worden,
wat onze kinderen ten goede
komt.” 

Nieuwe directeur kleuters
Vanaf dit schooljaar wordt de

kleuterschool van De Bolster ge-
leid door directeur Sandra Rood-

hooft (43). Net als Martine zal ze
ontlast worden van heel wat ad-
ministratieve taken omdat Arca-
dia de algemene diensten (boek-
houding, aankoopdienst, hr en
preventie) centraliseert. Ontsla-
gen vallen er volgens het nieuwe
bestuur van de scholengroep niet

omdat er geschoven wordt met
personeel. Tijdens de voorstelling
van Arcadia werd benadrukt dat
elke deelnemende school zijn ei-
genheid en pedagogisch project
zal behouden. 

De Bolster vindt onderdak 
bij scholengroep in Aarschot

Arcadia verenigt dertien katholieke scholen

Vrije Basisschool De Bolster uit 
Ramsel maakt voortaan deel uit 
van de scholengroep Arcadia, die 
dertien katholieke scholen 
verenigt in de regio Aarschot. 

ALAIN TRAPPENIERS

Directeurs Sandra Roodhooft (links) en Martine Aertgeerts.  FOTO  TAB
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BAARLE
Openluchtcinema
In de tuin van het cultureel centrum 
in de Pastoor de Katerstraat wordt 
om 21.15u de film Becoming Astrid 
vertoond, over Astrid Lindgren. De 
toegang is gratis. (ram)  

GIERLE
Rond de kiosk
De koninklijke harmonie De 
Vriendenkring pakt uit met een 
concert aan de kiosk vlak bij de 
Schuur in Gierle. Het jeugdorkest 
geeft om 16.30u het startschot. De 
toegang is gratis. (bvdl)  

LICHTAART
Mosselfeest
Fanfare ‘Vreugd in Deugd’ nodigt 
lekkerbekken uit op zaterdag 31 au-
gustus en zondag 1 september van-
af 11.30u om te komen eten ten 
voordele van de ‘Fanfarathon’. Op 
het menu staan mosselen met frie-
ten of brood, kip en appelmoes met 
frieten of brood en voor de kleintjes 
frikadellen met appelmoes. Place to 
be is het Ligahof, Schoolstraat 36 in 
Lichtaart. Info: tel. 0477-78.58.10. 
(pkk)  

MEERHOUT
Chill & Grill in de Zomerbar
Bij de laatste Zomerbar aan de Nete 
kan er zaterdag van 18 tot 21u ge-
smuld worden van de barbecue met 
ecologisch verantwoord vlees. Info: 
Natuurpunt Geel-Meerhout. Adres: 
Watermolen 8, Meerhout. (jeey)

Merret Ambiance Party
Op de Markt gaat op zaterdag 31 
augustus in een feesttent de Merret 
Ambiance Party door. Van 20 tot 
24u treden er tien artiesten op, 
waaronder de Meerhoutse Inne. De 
inkom is gratis. De organisatie is in 
handen van Wielerclub De Meike-
vers die op zondag 1 september in 
Meerhout-Centrum een wielerwed-
strijd organiseert. (jeey)

ZONDAG 1 SEPTEMBER
MEERHOUT
Kioskconcert
Het Meerhouts Percussie Orkest 
geeft op zondag 1 september om 
17.30u een concert op de kiosk op 
het marktplein. MPO doet dat in sa-
menwerking met het gemeentebe-
stuur. Het concert kan gratis bijge-
woond worden. (jeey) 

LICHTAART
Bosloop
Joggers en wandelaars kunnen zon-
dag Kom op tegen kanker steunen 
door deel te nemen aan de bosloop 
met start en aankomst aan camping 
Floreal, Herentalsesteenweg 64 in 
Lichtaart. Je hebt de keuze tussen 
afstanden van 3, 6, 9, 12 en 15 kilo-
meter langs een bosrijk parcours 
tussen Lichtaart en Herentals. Kin-
deren mogen een 1,5 kilometer lan-
ge wandeling maken. (pkk)

Zelfs een heuse bootfiets nam 
deel aan de Critical Mass Bike 
Ride in Herentals. FOTO HANS OTTEN

Met de maandelijkse Critical
Mass Bike Ride willen de initia-
tiefnemers zo veel mogelijk He-
rentalsenaren overtuigen om va-
ker de fiets van stal te halen. “Net
als vorig jaar starten we met een
fietsrit waar zo veel mogelijk
scholen in de stad en buiten het
centrum aan deelnemen”, zegt
mede-initiatiefnemer Jo Spies-
sens. “De stad is vorig jaar inge-
stapt op het Route2school-pro-

ject, waarbij scholen en leerlingen
de knelpunten op de fietsroutes
naar school konden aangeven. Als
je de kaart bekijkt, zijn dat er wel
heel wat. Maar de stad heeft wel
de moeite gedaan om bij elk punt
te reageren met eventuele maat-
regelen.” 

Voor Groen kan het niet snel ge-
noeg aangepakt worden. “Wij 
pleiten voor de invoering van 
fietsstraten aan scholen.” (ho)

Fietsactie voor veilige schoolroutes
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