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Weer dreigend tekort aan schoolbanken
ANTWERPEN

Het nieuwe schooljaar is nog niet begonnen, of
de verschillende onderwijsnetten in de stad
breken zich al het hoofd over het schooljaar
2012 - 2013. Cijfers tonen aan dat er ook dàn
weer een groot tekort aan schoolbanken zal
zijn, en daarom heeft een speciale taskforce
zo’n veertig projecten opgelijst om een ant-
woord te bieden op dat dreigende capaciteitste-
kort. Pas in september of oktober beslist de
Vlaamse overheid welke van die projecten ge-
subsidieerd kan worden.

SABINE VERMEIREN

Eerst het goede nieuws. In de
loop van dit jaar creëerden de
verschillende onderwijsnetten
alles samen zo’n duizend extra
plaatsen in het basisonderwijs
en het heeft er voorlopig alle
schijn van dat dat er voldoende
zullen zijn. «We weten dat pas
zeker in de derdeweek van sep-
tember», zegt Joke Cortens van
het kabinet van onderwijssche-
pen Robert Voorhamme. «Pas
wanneer iedereen is ingeschre-
ven en een school heeft gevon-
den,wetenwehoeveelkinderen
dit schooljaar effectief in Ant-
werpen onderwijs komen vol-
gen.Tochwijstalleservoorlopig
op dat die duizend extra plek-
ken volstaan. Al vinden we het
te vroeg om victorie te kraaien.
Wemoeten afwachten.»
Het capaciteitsprobleem mag

(voorlopig)danwelopgelost lij-
ken, op lange termijn is het dat
allerminst. Recente berekenin-
gen hebben uitgewezen dat
Antwerpen tegen202539nieu-
wescholennodigheeft, elkgoed
voor 480 leerlingen. Of anders
gezegd: er zijn tegen 2025 790
extraklassennodig.Debestaan-
de scholen kunnen die uitbrei-
ding niet aan, en dus heeft een

speciale taskforcenueenaantal
oplossingen voorgesteld aan de
Vlaamse overheid. Alles samen
gaat het om zo’n veertig voor-
stellen. Verspreid over de on-
derwijsnetten gaat het om de
bouw van een heleboel nieuwe
scholen, maar ook een aantal
bestaande scholen zouden vol-
gensdevoorstellengevoeliguit-
gebreidworden.Hetdossier ligt
intussen bij het bevoegde kabi-
net,maardatmoest eerstdebe-
grotingsbesprekingen afwach-
ten. Ten vroegste in september

of oktober wordt er antwoord
verwacht.

Transformatie
Voor de start van het nieuwe
schooljaar looptalles inmiddels
gesmeerd. Zowel binnen het
stedelijke onderwijs als binnen
de andere onderwijsnetten
werdengevoeligeuitbreidingen
gedaan. Zo onderging bijvoor-
beeld de school De KleineMuze
inBorgerhout tijdensdezomer-
vakantie een transformatiemet
het oog op extra plaatsen.

MERKSEM
Paalraaktvoetganger
Een74-jarigeman is gistermiddag
gewondgeraaktnaeenbotsingvan
eentaxi.De61-jarigetaxichauffeur
was onwel geworden en botste op
de Maantjessteenweg tegen een
verlichtingspaal. Die paal brak af,
viel tegen een gevel en raakte ook
eenvoetganger.
Deze74-jarigemanwerdmetver-
wondingenovergebrachtnaarhet
Jan Palfijnziekenhuis. De taxi-
chauffeur moest ook verzorgd
worden, maar was er minder erg
aantoe. (PLA)
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300 kinderen
zoeken pleegouders
IndeprovincieAntwerpenzijn
300kinderendringendopzoek
naarpleegouders.Meteen ludie-
ke stoepkrijtactie, zaterdagvan
11 tot16uuropdeDageraad-
plaats,wilPleegzorgprovincie
Antwerpennieuwekandidaat-
pleegoudersaanspreken.

«Twee op de drie aanvragen voor
een pleegzorgplaatsing kunnen
we niet beantwoorden wegens
eentekortaanpleegouders»,zegt
Niels Heselmans van Pleegzorg
provincie Antwerpen. «Twee op
drie kinderen blijven dus zitten
methunproblemenofgroeienop
in een tehuis. Met de stoepkrijt-
actie willen wemogelijke pleeg-
ouders aanspreken. Kinderen
kunnen hun gezinnetjemet krijt
tekenenophet trottoir, terwijlde
ouders een introductie krijgen in
dewereldvandepleegzorg.»
In de provincie Antwerpen ver-
blijven 1.241 kinderen in een
pleeggezin. Per jaar komen 450
nieuwepleegzorgaanvragenbin-
nen. «In tien jaar tijd is het aantal
pleegkinderen met 40 procent
gestegen, maar het aantal pleeg-
gezinnen blijft te beperkt. Voor
pasgeborenbaby’s en kleine kin-
deren vinden we steeds vaker
geenoplossing.» (FM)

Beerschothooligans
veroordeeld tot celstraffen

Twee hooligans van Beerschot
AC zijn door de rechtbank van
Arnhem gestraft voor hun aan-
deel in de rellen bij de oefen-
match NEC-Beerschot in juli
2009. Ze kregen 6maanden cel,
waarvan de helft voorwaarde-
lijk.
Een van de twee hooligans
stuurde zijn kat naar de recht-
bank. Het duo maakte deel uit
van een groep van 7 die betrok-
ken was bij rellen. Hun aandeel
was wel kleiner dan de groep
hooligans die in april al werd
veroordeeld.
De41-jarigeverdachtezagbeel-
denvanzichzelf tijdenshetpro-

ces. Daarop was te zien hoe hij
een NEC-steward een flinke
duwgaf.Hijdeeldeookeenklap
uit, maar die was volgens zijn
verklaringniet raak.
De man had niemand ernstig
verwond. «Maar omdat hij ac-
tief deel uitmaakte van een
groephooligansdieweldegelijk
rake klappen uitdeelden aan
stewards, toeschouwers, spe-
lers en een fotograaf, zijn hij en
andere ‘meelopers’weldegelijk
medeverantwoordelijkvoorhet
letsel», stelde de rechter.
Gisterennamiddag verschenen
nog 4’meelopers’ voor de poli-
tierechter inArnhem. (KAV/KDC)
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OrganisatorKissingerfuivenmaakt boekover uitgaanspubliek
Tegenwoordigorganiseerthij
noodgedwongenherender fuiven
inAntwerpen,maarenkele jaren
hadGregorio ‘Gory’Willemseen
vasteplek inhetvoormaligeMili-
tairHospitaal.Overdieperiode
maaktehij eenboekdathij zater-
dag tijdensdeKissingerfuif inM
HKAvoorstelt.

«Het gaat niet goedmet het nacht-
leven in Antwerpen», zegt Gory
Willems,organisatorvandegeken-
de Kissingerfuiven in Antwerpen.
«Dat hoor ik van oudere taxichauf-
feurs. Vroeger was er veel meer te
beleven, zeggen ze. Dat zal wel
kloppenals jeweetdatMickJagger,
MadonnaenDavidBowiewel eens
kwamenstappen inAntwerpen.»
Aan Gory zal het niet liggen. «Toen
ik17jaarwas,hebikmijneerstefuif
georganiseerdaanhetatheneumin
Geel. Het was een benefiet voor
vluchtelingenineenkampinZuid-
Algerije. Met de opbrengst van de
fuif kochten we onder meer een
tweedehandse bus en een bestel-
wagen. We zijn die zelf nog naar
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GregorioWillemsorganiseert al jaren
fuiven inAntwerpen. Foto Laenen

gindergaanbrengen.»
Gory is nooit meer gestopt met het
organiseren van fuiven. «Ik wil het
nachtleveninAntwerpeninerehou-
den. Voorwaarde is wel dat je veilig
kanfuiven.Ookmuziekisbelangrijk:
als je uitgaat zou je eigenlijk de hele
tijd geprikkeldmoetenwordendoor
interessantemuziek.»
Enkele jaren geleden kon Gory be-
schikkenover deofficierenmess van
het voormalige Militair Hospitaal.
«Anderhalf jaar lang hebben daar
tientallenKissingerparty’splaatsge-
vonden. Het was toen dé place to be
in Antwerpen. Luc Tuymans, Jan Fa-
bre,Daanenanderebekendekoppen
kwamener feesten.Overdieperiode
heb ik een boek gemaakt. Om die
nachtennooitmeer tevergeten.»
Het boek wordt zaterdag gepresen-
teerd op een Kissingerfuif in het M
HKA. «Het zal ongeveer het vierhon-
derdste feest zijn dat ik organiseer»,
zegt Gory. «In het museum richten
we vijf ruimtes in, met telkens een
andere sfeer en andere muziek. We
feestenvan21 tot 8uur.Wie zichwil
amuseren, iswelkom.» (FM)

Aande IJzerenwaaggingon-
langs ‘Moose in theCity’ open.
Dat is eenconceptstore,waar je
alhetbestevanScandinavië
vindt. Zowelophetvlakvande-
sign,modeenboeken.

De hele winkel aan de IJzeren-
waag ademt die typische Scan-
dinavische puurheid uit. Het
concept is gloednieuw in ons
land.Nergensandersvindjezo-

veel producten uit Denemar-
ken, Finland, Zweden en Noor-
wegen terug onder één dak. Je
vindt er zelfs info over reizen
naar Scandinavië en over auto-
fabrikantVolvo.
Debezielersvanhetprojectzijn
JanvanHoof enPatrick Lathou-
wers.
Moose in the City is elke dag
open, behalve op zondag vanaf
10uur. (VSH)
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DevennotenJan enPatrick in hunwinkel, Foto Klaas De Scheirder

Davy Brocatus opent eigen dansstudio

DegrotedroomvanDavyBroca-
tuskomtbinnenkortuit. «Samen
metmijnmanopen ikdaneenei-
gendansstudio», zegtBrocatus,
die inheelVlaanderenbekend is
gewordenals jurylidvan ‘Sterren
opdedansvloer’. «Nadienopenen
wehierbovennogeenvijfsterren
bedandbreakfast.»

Een voormalige garage en later
een showroom van ceremonie-
wagens in de Lange Lozanastraat
wordt momenteel aan een hels
tempo verbouwd. «Als iedereen
zijn timing haalt, opent hier half
september ‘Dansstudio 1 2 3’»,
zegt Davy Brocatus. «Dit wordt
een plek waar iedereen vanaf 4
jaar tot hoogbejaard dansles kan
komen volgen. Anatoly geeft de
groepslessen, ikzelf neemdepri-Davyaan zijn nieuwedansstudio. Foto Laenen

vélessenvoormijn rekening.»
De inrichtingvandedansstudio
isgetekenddoorFilipDeslee,die
vanaf volgende week opnieuw
zijnkunsten toont inhet tv-pro-
gramma ‘Huizenjacht’. «Ook de
metamorfose van garage naar
dansstudio zal over enkele we-
ken in het programma aan bod
komen», zegt Filip.

Verhuren
Op termijn willen Anatoly en
Davy de dansstudio ook verhu-
ren voor feesten en presenta-
ties. «Intussen werken we ver-
der aan onze andere droom»,
zegtDavy. «Bovendedansstudio
richten we twee ruime suites
van 70 vierkante meter in. Die
willenwe in demarkt zetten als
bed & breakfast. Maar we zijn
erg ambitieus: het moet een
vijfsterrenb&bworden,metalle
denkbaar comfort.» (FM)
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VOOR DIT JAAR
WIJST ALLES ER
VOORLOPIG OP
DAT DE PLAATSEN
DIE WE CREËERDEN
VOLSTAAN
Joke Cortens van
het kabinet onderwijs

‘MOOSE IN THE CITY’ VERZAMELT
BESTE UIT SCANDINAVIË

ALBERREKE
OPNIEUW OPEN

NA BRAND
Op1septembergaatookstede-
lijkebasisschoolAlberrekeinde
Albertstraat opnieuwopen. De
schoolkreegeenpaarjaargele-
den te maken met een felle
brand.Dehelevoorbouwmoest
vervangen worden en het au-
thentieke schoolgebouw on-
dergingeenrenovatie.Alleleer-
lingenverhuisdennaarkleuter-
schoolLamolientje indeLamo-
rinièrestraat. Daar ontstaan nu
ook een heleboel nieuwe plek-
ken, door de ruimte die vrij-
komt. (VSH)

Dit schooltje brandde een tijd geleden uit,maar heropent in september.
Foto KDS


