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GENK

Lichtgewonde
op rotonde
Op de rotonde van de Europa-
laan met de Bochtlaan gebeurde
maandag om 18.15 uur een onge-
val. Twee auto’s botsten. Be-
stuurder Roland P. (59) uit Genk
werd lichtgewond. (PPN)

DILSEN-STOKKEM

Bestuurder gevat
met rijverbod
Op de Rijksweg controleerde de
politie E.A. (34) uit Antwerpen.
Zijn rijbewijs bleek te zijn inge-
trokken. Hij moest medische en
psychologische proeven onder-
gaan, maar deed dat nog niet
waardoor hij geen rijbewijs kon
tonen. De politie stelde proces-
verbaal op. (PPN)

MAASEIK

Geld uit kassa
gestolen
Onbekenden pleegden maan-
dagnacht een inbraak in een
winkel op de Bosstraat. Ze for-
ceerden de toegangsdeur en
haalden geld uit de kassa. (PPN)

MAASEIK

Vrachtwagen
ramt lantaarn
In de Kleine Kerkstraat reed
maandag een vrachtwagenbe-
stuurder tegen een lantaarn met
publiciteit voor Leffe. (PPN)

MAASEIK/
DILSEN-STOKKEM

Fietsen gestolen
In de politiezone Maasland von-
den vier diefstallen van fietsen
plaats. Dieven sloegen in Dilsen-
Stokkem hun slag op de Vlesser-
weg en de Europalaan. Hetzelf-
de gebeurde in Maaseik in de
Burgemeester Philipslaan.
(PPN)

GENK

Auto over de kop
De hulpdiensten moesten gis-
teravond naar een ongeval op de
E314 in Genk. Een auto ging er
omstreeks 18.40 uur over de
kop. (PPN)

MEEUWEN-GRUITRODE

Auto tegen boom
Een autobestuurder verloor
maandagavond omstreeks 21.15
uur in de Campstraat de contro-
le over het stuur waarna hij van
de weg ging en tegen een boom
belandde. De automobilist raak-
te hierbij gewond. (PPN)

OPHOVEN

Auto en fietser 
tegen mekaar
Op de Venlosesteenweg reed
maandag om 17.30 uur een auto-
bestuurder een fietser om. De
fietser liep verwondingen op.
(PPN)

GENK

De Vlinder wordt vanaf septem-
ber een Freinetschool. In dergelij-
ke scholen worden de lessen op-
gebouwd vanuit de ervaring van
de kinderen en moeten de ouders
actief deelnemen aan de activitei-
ten van hun kinderen.
‘Volgens ons is er nood aan een
dergelijke basisschool in Genk’,
zegt Denis Vonckers, algemeen
directeur van Scholengroep 14.
‘Om kinderen te laten groeien,
hebben ze nood aan maximale
ontwikkelingskansen en deze
nieuwe school zal het aanbod van
onderwijsvormen in Genk alleen
maar verhogen.’
Omdat er geen nieuwe school kan
worden gebouwd, heeft de direc-
tie van de Scholengroep beslist
een beroep te doen op de basis-
school De Vlinder. ‘De locatie is

ruim genoeg voor de uitbouw
van de nieuwe school. Er zitten
tachtig leerlingen op deze basis-
school.’

Sledderlo
De ouders van deze kinderen
krijgen de keuze: ofwel stappen
ze mee in het verhaal van de
nieuwe Freinetschool, ofwel
kunnen de kinderen overge-
plaatst worden naar de wijk-
school in Sledderlo waar ze

verder het klassieke onderwijs
kunnen afwerken.
De nieuwe Freinetschool moet
minstens zestig leerlingen heb-
ben bij de start van het school-
jaar. ‘Maar uit de eerste contac-
ten lijkt het ons toch haalbaar.
We vrezen geen leegloop van De
Vlinder.’

Geen witte school
De directie benadrukt dat de
nieuwe school niet bedoeld is om

meer witte scholen te creëren in
Genk, scholen met (bijna) uitslui-
tend autochtonen. ‘Onze school
staat open voor iedereen, maar
we verwachten uiteraard een se-
rieuze participatie van de ouders
en de leerlingen in ons project.’

■ ■

Inschrijvingen Freinetschool op
1 juni. Op 26 april is er een
informatieavond over de nieuwe
school in C-Mine.

SCHOLENGROEP 14 BIEDT ANDERE ONDERWIJSVORM IN DE VLINDER

Genk krijgt eerste
Freinetbasisschool
De Scholengroep 
14 van het
gemeenschapsonderwijs
start vanaf september
met een nieuwe
Freinetbasisschool in
Termien. Die zal
gevestigd zijn in de
huidige basisschool De
Vlinder. RALPH GREGOOR

WE VREZEN GEEN
LEEGLOOP VAN 
DE VLINDER 
Denis Vonckers,
directeur Scholengroep 14

’’

De bever is aan een opmars be-
zig in Limburg. Aan het Kem-
pisch kanaal in Lommel spot-
ten enkele voorbijgangers er
eentje afgelopen zondag. Zij bel-
den het Natuurhulpcentrum uit
Opglabbeek.
‘Bevers zijn heel mensenschuw,
maar dit exemplaar maakte zich
niet echt druk om de aanwezig-
heid van de mens. Daarom
dachten we dat het dier ziek of
gewond was’, leggen ze bij het
Natuurhulpcentrum uit. ‘Maar
toen de vrijwilligers de bever
wilden vangen, reageerde hij zo-
als een bever hoort te doen: het
sloeg op de vlucht.’
Het Natuurhulpcentrum is for-

meel: het knaagdier is aan een
opmars bezig in onze provincie,
vooral in het noordoosten. Het
heeft weet van populaties in na-
tuurgebieden in Bree en Nee-
roeteren, maar de bevers ko-
men ook almaar meer voor in de
Maasvallei.’
Daar vinden ze perfecte leefom-
standigheden, met vooral veel
water en veel bomen. 
‘De opmars, die enkele jaren ge-
leden begon, is mogelijk dankzij
de mens. De soort werd in Ne-
derlands Limburg uitgezet,
maar ook in Leuven en de Ar-
dennen. De jongen gaan op zoek
naar een geschikt territorium en
dat vinden ze hier terug.’
Het Natuurhulpcentrum noemt
het een goede evolutie. ‘De bever
is heel nuttig voor de natuur.
Mede door hun aanwezigheid
keren talrijke amfibie- en vogel-
soorten terug.’ (PPN)

Bever keert terug naar Limburg
De bever is terug in Limburg.
De knaagdieren vinden vooral
in de Maasvallei en het noord-
oosten een ideale leefomge-
ving.

HASSELT/HEUSDEN-
ZOLDER

Het Vogel- en Zoogdierenop-
vangcentrum in Heusden-Zolder
heeft maandagnamiddag een
everzwijntje van één maand oud
gevangen in een tuin in Hasselt.
‘We werden opgeroepen om een
varkentje te vangen’, zegt Rudi
Oyen van het VZOC. Maar het
ging om een jong everzwijn.
‘De big blijkt slechts een maand
oud en is amper zo groot als een
konijn’, zegt Oyen. ‘Het biggetje

kon onder luid geschreeuw ge-
vangen worden. We brachten het
daarna naar Heusden-Zolder.’
Normaal worden opgevangen
wilde dieren weer in de natuur
vrijgelaten. Maar hier gaat het om
een uitgezet exemplaar. ‘Vandaar
dat we met het Agentschap voor
Natuur & Bos zijn overeengeko-
men om het diertje niet vrij te la-
ten. Als het everzwijntje het ha-
chelijk avontuur overleeft, wordt
het geplaatst in een dierenpark of
in een zoo’, besluit Rudi Oyen.
(RES)

Everzwijn van één
maand gevangen in tuin

©vum

Het biggetje is nauwelijks groter dan een konijn. ©VZOC

De basisschool De Vlinder
wordt vanaf september een
Freinetschool. ©rgg
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NEREM/TONGEREN

Grote ophef gisteren in Nerem
bij Tongeren. De 32-jarige Mar-
co S. bedreigde de politie. De
man had maandagnacht tegen
zijn huisgenoten, onder wie zijn
zus en zijn vader, gezegd dat hij
een gasfles zou opendraaien.

Verlies van moeder
Volgens enkele buren zou de
man het verlies van zijn moeder
niet hebben kunnen verwerken.
Die overleed vorig jaar. Het ge-
zin had weinig contact met de
andere buurtbewoners en was
bescheiden maar vriendelijk.
Gisterennamiddag stelde de ge-
stoorde man zich agressief op te-
gen zijn huisgenoten. Toen de
opgeroepen lokale politie van
Tongeren aankwam, was de
man alleen in de woning. Hij had
zijn huisgenoten de woning
doen verlaten.

Woning omsingeld
De man stelde zich dadelijk
agressief op tegen de agenten en
weigerde mee te werken. Hij was
onder meer gewapend met mes-
sen en een revolver.

‘Gezien dat gevaar hebben we
besloten de woning met ver-
schillende politieploegen te om-
singelen’, zegt zonechef Tony
Verlackt van de lokale politie. ‘In
samenspraak met het parket
van Tongeren hebben we dan
een beroep gedaan op de specia-
le eenheid van de federale poli-
tie.’
Verschillende buurtbewoners
moesten hun woning verlaten of

naar boven gaan. ‘Er was toch
wel wat paniek’, zegt Marina
Munsters. ‘Er was erg veel poli-
tie hier.’
Onderhandelaars van de federa-
le politie konden toch in contact
komen met de dertiger die zich
nog in de woning bevond. ‘Ze
konden de man overtuigen om
buiten komen’, zegt Verlackt.

Gecolloqueerd
De speciale eenheid kon hem
daarop rond 16.45 uur onmid-
dellijk overmeesteren.
Bij de hele actie zijn geen gewon-
den gevallen. ‘Een wetsdokter
colloqueerde de man en hij werd
overgebracht naar een psychia-
trische instelling’, besluit de zo-
nechef. 

SPECIALE POLITIE-EENHEID OVERMEESTERT
PSYCHISCH GESTOORDE MAN

Man bedreigt
agenten met mes
en revolver 
Een speciale eenheid
van de federale politie
kon gisternamiddag in
de Ottenburgsstraat in
Nerem (Tongeren) een
32-jarige man
inrekenen die de
(lokale) politie en
huisgenoten had
bedreigd. Hij werd naar
een psychiatrische
instelling
overgebracht. RALF EICKER

De Ottenburgstraat in Nerem (Tongeren) stond dinsdagnamiddag
op stelten. ©res

32-JARIGE MARCO S.
HAD ZIJN ZUS EN
VADER GEZEGD
DAT HIJ EEN GASFLES
ZOU OPENDRAAIEN

In het Koninklijk Atheneum op
Russelberg is de lerares Neder-
lands-Engels afwezig en de
school vond enkel een vervan-
ger voor Engels, niet voor Ne-
derlands. De school maakte dan
maar van de nood een deugd en
de lessen Nederlands werden
drie weken lang vervangen door
Engels. ‘Is het lerarentekort in
Vlaanderen zo groot?’, vroegen
ze zich bij het Radio 1-program-
ma Peeters & Pichal af. ‘Of is dit
een spijtige toevalstreffer? En is
het zinvol leerkrachten met een
andere opleiding in te schakelen
als vervanger?’
De zoon van radiopresentatrice
Annemie Peeters, Max (17), zit
in de sportafdeling van de
school
Directrice Nancy Beken van het

atheneum van Tessenderlo geeft
toe dat er een personeels-
probleem is: ‘Voor het krokus-
verlof vonden wij geen vervan-
ger voor de afwezige lerares. Na
het krokusverlof was er wel een
interimaris, maar die bleek al-
leen Engels te kunnen doceren.
Nederlands-Engels is een cou-
rante combinatie, maar het is
moeilijk iemand te vinden voor
enkele uurtjes Nederlands. Om
zo weinig mogelijk studie te
moeten geven, hebben we er-
voor geopteerd de vervanger
drie weken Engels te laten geven
a rato van twee uren extra per
week.’
‘Drie weken is er inderdaad geen
Nederlands. Na de paasvakan-
tie, wanneer de oorspronkelijke
leerkracht terug is, wordt er drie
weken Nederlands gegeven en
geen Engels meer.’
Enkele ouders maakten zich
zorgen. ‘Zij dachten dat de extra
lessen Engels een te zware be-
lasting zouden zijn voor hun
kinderen. Maar zijn toonden be-
grip voor de situatie’, zegt de di-
rectrice. (PBVM)

Drie weken geen
Nederlandse les
TESSENDERLO

Het Koninklijk Atheneum lost
een personeelsprobleem
(noodgedwongen) origineel
op: drie weken wordt in som-
mige klassen geen Nederlands
gegeven, maar Engels. Na de
paasvakantie, wanneer de
leerkracht Nederlands-Engels
terug is, wordt er drie weken
Nederlands gegeven en geen
Engels meer. 

■ ■

Op de website van Radio 1
(www.radio1.be) is de discussie te
volgen 

DIEPENBEEK

Via je gsm kan je de veiligste
weg naar scholen ontdekken.
De zogenoemde schoolbereik-
baarheidskaarten kunnen nu
ook digitaal worden gebruikt.

Het Instituut voor Mobiliteit
(IMOB) van de Universiteit Has-
selt heeft gisteren op de campus
in Diepenbeek aan basis- en se-
cundaire scholen getoond hoe ze
schoolbereikbaarheidskaarten
digitaal kunnen gebruiken.
Een schoolbereikbaarheids-
kaart is een plattegrond van de
school die leerkrachten gebrui-
ken om leerlingen te tonen hoe
ze op een veilige manier de
school kunnen bereiken.
‘Maar zo’n kaart heeft ook nade-

len’, zegt Edith Donders, pro-
jectmedewerker van IMOB.
‘De kaart laat meestal maar een
beperkte omgeving zien buiten
de school en de knelpunten zijn
ook visueel niet zichtbaar. Daar-
om heeft het IMOB een digitale
toepassing ontwikkeld, zodat
leerlingen via een smartphone
de knelpunten kunnen ontdek-
ken.’
‘De leerlingen kunnen hierdoor
zelf op zoek gaan naar moeilijke
wandel- of fietsroutes in de om-
geving van hun school om dan
een foto nemen met de smartp-
hone. Die wordt onmiddellijk
doorgestuurd naar een compu-
ter. De leerkrachten kunnen de
foto’s dan bundelen om de knel-
punten beter te tonen.’ (RGG)

Gevaarlijke wegen naar
school te zien via gsm


