14

MECHELEN

M

MAANDAG 21 OKTOBER 2019

GAZET VAN ANTWERPEN

M

Met
andere
woorden
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SINT-KATELIJNE-WAVER

De Scouts en Gidsen Parsival
huldigden zondag een gloednieuwe rappeltoren van zes
meter hoog in aan de oude
atletiekpiste in de Valkstraat
in Sint-Katelijne-Waver. Burgemeester Kristof Sels
mocht als eerste afdalen, gevolgd door de enthousiaste
scouts.

Scouts en Gidsen
Parsival huldigen
zes meter hoge
rappeltoren in

De rappeltoren kwam er op
vraag van de scoutsgroep. “Binnen Parsival hebben we wel
wat een verleden als het op rappel en klimmen aankomt”, vertelt leidster Pheline Heus.
“Maar vroeger moesten we
steeds op verplaatsing of zochten we een plek in de buurt van
ons kamp waar we terechtkonden. In de buurt van Sint-Katelijne-Waver was er namelijk
nog niets. Daarom hebben we
het gemeentebestuur gevraagd
om te voorzien in zo’n rappeltoren en we zijn hen erg dankbaar dat zij op die vraag zijn ingegaan.”
De toren is zes meter hoog.
Aan de binnenkant kan je naar
boven via een trap en langs de
buitenkant kan je afdalen via
een touw. Hij werd gebouwd
aan de oude atletiekpiste in de
Valkstraat, vlak bij de nieuwe
lokalen van Parsival. “In februari hopen we onze nieuwe lokalen in gebruik te kunnen nemen. Vanaf dan zullen we ook
de toren veel vaker gebruiken”,
aldus Heus.
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Kapoenen openen kinderwandeling

FOTO CHRIS VAN ROMPAEY

DUFFEL De kapoenen van Scouts en Gidsen Duffel-West hebben zondag
als eersten de nieuwe kinderwandeling ‘Op stap met de kleine vos’ ontdekt in provinciaal groendomein Neteland. De naam verwijst naar een
oranje vlinder met zwarte en gele vlekken. De wandeling, speciaal ontwikkeld voor de allerkleinsten, is 850 meter lang. Onderweg kom je vier
infopanelen tegen met een opdracht of spel om samen met het gezin te
doen. Je passeert ook twee speelzones en een picknickbank. (cvr)
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www.rlrl.be/samen-op-pad

“Het begin is even
eng, maar daarna
is het heel leuk”

Lante Devries
Scoutslid

“Hopelijk
kan ik er
nog heel vaak
van afdalen.”
Pheline Heus
Scoutsleidster

‘‘We
zijn de
gemeente erg
dankbaar dat zij
op onze vraag
zijn ingegaan.’’
Burgemeester Kristof Sels
(N-VA) mocht als eerste abseilen. Bovenaan knipte hij eerst
ook nog symbolisch een lint
door om de rappeltoren officieel te openen. “Het was een
heel bijzondere ervaring”, zegt
hij wanneer hij terug met beide
voeten op de grond staat. “Zes
meter lijkt misschien niet hoog,
maar wanneer je bovenaan
staat is het dat wel. Je moet je
dan achterover laten zakken tot
je loodrecht staat tegen de
muur. Dat is wel even moeilijk,
zeker de eerste keer.”
“De rappeltoren brengt een investering van ongeveer 30.000
euro met zich mee”, zegt Sels.
“Maar de realisatie past perfect
in ons ‘sport voor allen’-beleid

Enkele leden van Parsival testen de toren
maar al te graag uit. FOTO'S DIRK VERTOMMEN

waarbij we ook willen inzetten
op minder gekende sporten. In
het verleden realiseerden we al
een BMX-parcours en een skatepark. Deze rappeltoren vult dat
rijtje mooi aan en moet voorkomen dat klimmers gaan abseilen op plaatsen waar het niet
mag, bijvoorbeeld aan spoorwegbruggen.”

Aanvraag bij gemeente
In de praktijk zullen het vooral
de Scouts en Gidsen van Parsival zijn die de toren gebruiken,
maar hij is beschikbaar voor iedereen. “Wie hem wil gebruiken kan dat aanvragen bij de gemeente. Daar moet je ook aantonen dat je over voldoende
kennis van zaken beschikt. De
veiligheid is namelijk erg belangrijk. Wanneer de toren niet
gebruikt wordt, wordt hij afgesloten. Op die manier willen we
vandalisme, misbruik en het
aantrekken van hangjongeren
tegengaan.”
Ook enkele leden van de
scouts mochten de rappeltoren
al eens uittesten. “Het was nu
de tweede keer dat ik het deed
en het was heel leuk”, zegt de
12-jarige Lante Devries. “Als je
moet gaan hangen is het wel
even eng, maar het naar beneden komen is tof. Ik ben heel blij
dat de toren zo dicht bij de nieuwe scoutslokalen gebouwd
werd. Hopelijk kan ik er nog
heel vaak van afdalen.”
STIJN VAN DE SANDE
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Scouts Josse Feys (7) en Leon
Tieleman (7) mochten zondag het
lintje knippen voor de feestelijke
opening van de nieuwe lokalen
van Thila Coloma. Vijf jaar na de
eerstesteenlegging is het project
van 580.000 euro bijna
afgerond. De grootste
scoutsvereniging in het Mechelse
telt ondertussen 450 leden.

De nieuwbouw kostte in totaal 580.000 euro. FOTO SVEN VAN HAEZENDONCK

Groepsleiders Willem Verbist, Wim Volkaert en Robbe Pottiez. FOTO SVH

legde titelvoerend burgemeester
Bart Somers (Vld-Groen-m+) in
het bijzijn van honderden leden
de eerste steen. Voor de bouw kon
Thila Coloma bij de stad een renteloze lening aangaan en de

“Het gezin heeft niets meer”
Buren en een school springen in
de bres voor een gezin met drie
kinderen uit Schriek dat bij een
woningbrand voorbije vrijdag
alles verloor. Meteen erna zijn er
inzamelacties opgestart.
Een zware brand teisterde vrijdag een woning en het naburige
eethuis Valentino’s in de Leo
Kempenaersstraat in Schriek
(Heist-op-den-Berg). Het getroffen gezin, veertigers met drie opgroeiende tieners, kan momenteel terecht in een B&B. Vandaag
zit de familie samen met het
OCMW om de mogelijkheden
voor langdurige noodopvang te
bespreken. Het huis is zwaar beschadigd en voorlopig onbewoonbaar.
“Er waren werkzaamheden aan
het plat dak achteraan de woonst.
Twee uur nadat die waren afgerond, is er brand uitgebroken”,
zegt buurvrouw Stefanie Dejonghe. Even later stond heel de achterbouw in lichterlaaie. Nog dezelfde avond besliste de buurtbewoonster om een inzamelactie op
te zetten. “Het gezin heeft niets
meer. In samenspraak met de
moeder zijn we kleren beginnen
in te zamelen. Daarvoor plaatsten
we een oproep op Facebook die
veel mensen deelden”, vertelt ze.
In amper twee dagen kwamen
een twintigtal mensen spullen afleveren. “We zijn alles aan het
sorteren. In eerste instantie was
dat vooral kleding. Omdat er al
super veel verzameld is, wachten
we even af waar het gezin nog
nood aan heeft”, legt de buurvrouw uit. Van zodra het gezin
over een tijdelijke woning beschikt, wil Dejonghe opnieuw initiatief nemen. “Afhankelijk van
het feit of de woonst bemeubeld is
of niet, gaan wij meubeltjes en

Buurvrouw Stefanie Dejonghe
zamelde al heel wat kleren in.
FOTO SVEN VAN HAEZENDONCK

huisraad proberen te verzamelen”, klinkt het. Mensen die de actie wensen te steunen, kunnen
Stefanie een e-mail sturen. “Of ze
kunnen me bereiken via Facebook.”
Als buurtbewoonster vindt Stefanie Dejonghe het niet meer dan
normaal om haar schouders te
zetten onder de actie. “Moest ik
zelf in zo’n situatie zitten, zou ik
heel blij zijn dat mensen dat voor
mij doen. Ik zou het zelf niet willen meemaken”, zegt ze nog.

Oproep school
Ze is overigens niet de enige die
met een inzamelactie begonnen
is. Ook in basisschool Alice Nahon
in Putte loopt er eentje. De school
plaatste een oproep op Facebook.
De kinderen van het gezin hebben
er les gevolgd. “Ze zijn alles kwijtgeraakt in de brand. We willen er
zijn voor hen en doen een warme
oproep. Kleding is in deze fase erg
belangrijk. Alle steun is welkom!”
(svh)
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kevstef1@outlook.com

waarvoor ze alle sponsors enorm
dankbaar is. “Bedankt om zoveel
marsepein te kopen die jullie eigenlijk helemaal niet lekker vinden”, zegt Wim Volkaert, een van
de groepsleiders.

“Bedankt om zo veel marsepein te kopen”

bied.
Begin 2010 kwam de bouwraad
met leiders en oud-leiders een
eerste keer samen en in het voorjaar van 2014 kreeg het project
groen licht. In oktober dat jaar
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Ook burgemeester Kristof Sels waagt zich aan de
afdaling.

MECHELEN
Thila Coloma opent nieuwbouw voor 450 scouts

“De lokalen waar ik als kind
speelde, waren fel verouderd en
veel te klein voor onze almaar
groeiende groep”, zegt Tom Verbruggen, voorzitter van Thila Coloma vzw. Hij volgt het project
voor de nieuwbouw op hun terrein in de Geerdegemstraat vanaf
dag één mee op. Daar was al meer
dan tien jaar sprake van. In 2009
wijzigde de stad er zelfs speciaal
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor, want
het terrein was aanvankelijk ingekleurd als woonuitbreidingsge-
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SCHRIEK, PUTTE
Inzamelacties voor slachtoffers brand

Een verwittigd fietser...
omende zaterdag voert Mechelen in heel de
binnenstad een fietszone in. Dat betekent dat u
vanaf dan als autobestuurder voorrang moet
geven aan tweewielers en fietsers niet mag
inhalen. Als nochtans erg fervente fietser geef ik toe dat
ik een koele minnaar ben van het idee dat straks alle
auto’s achter mij blijven in het centrum. De ervaring in
pakweg de Frans Halsvest en de Hoogstraat maakt dat ik
mij als fietser vooral opgejaagd voel met een brullende
koning auto achter me aan.
Ben ik er dan geen voorstander van om fietsers meer
ruimte te geven op de weg? Natuurlijk wel. Maar dan
liefst in de vorm van straten of assen die we exclusief
voor fietsers voorbehouden en waar enkel in
uitzonderlijke gevallen nog auto’s zijn toegelaten. Zoals
van mensen die er wonen of die iets moeten leveren.
Een mooi voorbeeld van een geslaagde aanleg voor
fietsers vind ik de Lindestraat in Zemst. Ga gerust zelf
eens kijken. De gemeente investeerde er in brede
fietspaden die de zwakke weggebruiker duidelijk
scheiden van het autoverkeer. Ik besef natuurlijk dat
zoiets in een binnenstad moeilijk haalbaar is, tenzij je…
parkeerplaatsen gaat schrappen. Maar ook dat ligt
gevoelig en in winkelstraten is het geen optie.
Zowel de invoering van de fietszone als de beslissing om
de IJzerenleen en de Onze-Lieve-Vrouwestraat autoluw
te maken, zorgden de voorbije week voor verhitte
debatten. Zeker op sociale media gaven nogal wat
mensen de indruk dat ze niet op de hoogte waren van de
plannen. Daarom beste lezer wil ik vooral u nog eens
bedanken. Omdat u het belangrijk vindt om
geïnformeerd te zijn over wat er leeft in uw stad,
gemeente of streek. De plannen zijn namelijk niet
nieuw...
Al op 15 september 2018 verschenen ze voor het eerst
in deze krant. Een maand voor de
gemeenteraadsverkiezingen stelde het huidige
stadsbestuur toen zijn programma voor. Wij hebben
daar toen zowel de fietsstraten in het centrum als de
verdere uitbreiding van de autoluwe binnenstad
nadrukkelijk in uitgelicht. Dat voornemen herhaalden
we nog eens nadat we voor u het Mechelse
bestuursakkoord hadden uitgespit. Zo schreven we op 8
januari van dit jaar nog over de plannen rond mobiliteit
in de stad. Een verwittigd fietser of autobestuurder is er
twee waard.
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scouts konden ook rekenen op
een subsidie van 250.000 euro.
Toerisme Vlaanderen subsidieerde de nieuwbouw voor 98.000
euro omdat het mogelijk is om er
te overnachten. “We verhuren onze gebouwen aan andere jeugdbewegingen en scholen voor
weekends en kampen”, zegt secretaris Katrijn Hallaert.

Lidgeld niet verhogen
Zelf moesten de scouts nog eens
100.000 euro zien op te halen.
“Het lidgeld wilden we niet ver-

hogen”, zegt penningmeester
Maxim Verrycken. Daarom hebben de scouts talloze sponsoracties georganiseerd. De eerste jaren ging dat erg hard. Ouders,
sympathisanten en zelfs bedrijven waren gul voor ons. Wij wisten altijd erg fijne acties uit onze
mouw te schudden”, vertelt Verbruggen.
Uiteindelijk haalden de scouts
zelfs meer op dan ze voor ogen
hadden. Begin volgend jaar hoopt
de jeugdvereniging haar lening
zelfs vroegtijdig af te lossen,

Zeven lokalen
Het resultaat oogt indrukwekkend. De Bandar Lodge, zoals de
scouts hun nieuwbouw doopten,
bestaat uit twee bouwlagen met
in totaal zeven lokalen. Twee verschillende leeftijdsgroepen gebruiken de twee verdiepingen
voor activiteiten of om in te slapen. “De Bandar Lodge is een verwijzing naar Bandar Log of de
vrolijke groep apen uit Jungle
Book. Lodge verwijst dan weer
naar de houten gevelbekleding
van de nieuwbouw”, legt Tom
Verbruggen uit.
Dankzij de gulle sponsoring kon
Thila Coloma ook nog een ander
gebouw vernieuwen. Daarin is
het onthaal gevestigd en slaat de
vereniging haar materiaal op. De
nieuwbouw komt volgens de vzw
geen moment te vroeg. In de ideale wereld mag er zelfs nog eentje
bijkomen. (svh)
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www.thilacoloma.be

De ravage aan het getroffen huis is groot. FOTO SVEN VAN HAEZENDONCK

MECHELEN, KEULEN

Geen nieuwe titel voor
wereldkampioen G-judo
Mechelaar Maarten Poels (33) nam het afgelopen
weekend deel aan het Europees kampioenschap
G-judo in Keulen. Vorig jaar werd Poels wereldkampioen, maar deze keer moest hij tevreden zijn
met een vijfde plaats in de gewichtsklasse van -90
kg. Maarten, die autisme en een lichte mentale beperking heeft, deed naar eigen zeggen zijn uiterste
best, maar moest afrekenen met zeer sterke tegenstanders. “Ik zal nooit de slimste worden, maar ik
probeer wel de sterkste te worden. Ik train bijna alle dagen. Niet alleen judo, maar ook paardrijden,
zwemmen, fietsen en fitness,” legt hij uit.
(wabo)
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