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GUY VAN NIEUWENHUYSEN

Een koning 
bezoekt de Kempen

Vijftienhonderd Herentalse scholieren hebben
dinsdag verplicht gespijbeld om ons 
koningspaar te ontvangen. Zelfs de 
republikeinen onder hen moesten mee. Je

hoort wel eens kritiek op het spijbelgedrag van 
jongeren als het om ons klimaat gaat, maar die 
verstomt wanneer koning Filip en koningin Mathilde 
in het spel zijn. Zo’n koninklijk bezoek staat boven 
elke discussie. Ik mocht in mijn carrière al 
verschillende koninklijke bezoeken meemaken. Elke 
keer kregen we vooraf een les in wat het protocol ons 
voorschrijft. Waar we wel en waar we niet mochten 
zijn, dat je de koning niet aanspreekt, laat staan hem 
vragen stelt. Tijdens het eerste koninklijk bezoek dat 
ik als journalist beleefde, ging koning Boudewijn in 
de schouwburg van de Warande met zijn koninklijke 
schoen op mijn proletarische teen staan. Ik smoorde 
de kreet die in mij opkwam. Ik was erbij toen koning 
Albert en koningin Paola in Arendonk een volksbad 
namen. Ik zag hoe een lokale duif een pakje 
deponeerde op de schouder van de koningin. Omdat 
ik haar zelf niet kon aanspreken, zocht ik de aandacht 
van een hofdame, die de koningin discreet naar de 
uitgang leidde. Vijf minuten later schudde Paola, in 
een ander mantelpakje, alweer uitbundig uitgestoken 
Arendonkse handen. Een Turnhoutse cafébaas durfde 
het aan om zijn ongenoegen te uiten over dergelijk 
koninklijk vertoon, maar het ei dat hij in Turnhout 
naar prinses Mathilde mikte, miste zijn doel en liet 
enkel een moeilijk te verwijderen vlek op de rode 
loper na. Hoewel hij nadien overal rondkakelde dat 
hij dat ei had gelegd, ontkende hij tegenover de 
politie. Omdat het prinsenpaar geen klacht had 
ingediend, bleef het daarbij. In Minderhout leerde ik 
dat een receptie onmiddellijk is afgelopen nadat de 
koning is vertrokken. In de keuken stonden toen nog 
heel wat geopende, volle magnums met champagne. 
Ik heb toen een heel vrolijk verslag geschreven.

bekeken

RETIE 

“Schoonbroek 
is een 

atypisch 
dorp”

Provinciale studie bevestigt bijzonder karakter: jong en hecht, maar  ook met pijnpunten

Heel veel kleine dorpen in Vlaan-
deren hebben het moeilijk van-
daag: de bevolking vergrijst, het
verenigingsleven slabakt, cafés
gaan dicht en handelszaken trek-
ken weg naar grotere centra in de
buurt. Het provinciebestuur start
daarom een actie om de kleinste
plattelandsdorpen in de provin-
cie te helpen, opdat ze hun veer-
kracht behouden en zeker niet
leeglopen. “Ik wil dat elk dorp
een bankautomaat en een bakker
heeft”, zei gedeputeerde Kath-
leen Helsen (CD&V), bevoegd
voor plattelandsbeleid, in haar
beleidsverklaring.

Een op de vier minderjarig
Een van de geselecteerde dorpen
is Schoonbroek, dat minder dan
1.500 inwoners telt. De voorbije
maanden voerden deskundigen
van de provincie een uitgebreid
onderzoek onder de toren van de
Sint-Jobkerk. Uit hun analyse
blijkt  dat Schoonbroek een “aty-
pisch dorp” is, onder andere om-
dat een op de vier inwoners er
jonger dan 18 jaar is. Voor een
landelijk dorp is dat echt wel uit-
zonderlijk. “De voorbije jaren

Wat iedereen in de wijde omge-
ving van Retie al lang weet, is nu 
ook officieel bevestigd in een on-
derzoek van het provinciebe-
stuur: Schoonbroek is een bijzon-
der dorp. Omdat de bevolking er 
uitzonderlijk jong is, maar ook 
omdat het een hecht en plezant 
dorp is… “waar de zon altijd 
schijnt”. Alleen leeft de vrees dat 
dit niet zo zal blijven.

zijn er enkele grote woonwijken
bijgekomen in Schoonbroek,
waar vandaag heel veel gezinnen
met jonge kinderen en tieners
wonen”, verklaart eerste schepen
Koen Claessens (Nieuw Retie).
Wat de onderzoekers ook opviel,
is dat Schoonbroek bijzonder
hecht aan elkaar hangt: zeer le-
vendig en met een goed draaiend
verenigingsleven. Zo is 95% van
de kinderen  er lid van de plaat-
selijke Chiro. Bijna negen op de
tien inwoners, of maar liefst
87%, geven ook aan dat ze er
graag wonen. Ook dat is meer
dan bovengemiddeld. “Wij zijn
gezond chauvinistisch: trots op
ons dorp”, zegt Wilfried Wens
(64), ex-onderwijzer en geboren
en getogen Schoonbroekenaar.
“Als iemand vraagt van waar je
afkomstig bent, dan zeggen we
altijd eerst van Schoonbroek,
dan pas van Retie. Veel mensen
die hier wonen, willen hier abso-
luut niet weg.” Een jongere
dorpsgenoot beaamt: “Schoon-
broek is een dorp waar de zon al-
tijd schijnt”, zegt hij.

Wilfried Wens (64)
Geboren en getogen
Schoonbroekenaar

‘‘Wij zijn
gezond

chauvinistisch. 
Wie hier woont, 
wil hier absoluut 
niet weg.’’

FOTO EMA

Toch is niet alles perfect en fan-
tastisch in het dorp van de eeu-
wige zon. Er is nog wel een café,
een bakker en een (splinternieu-
we) basisschool, maar veel inwo-
ners geven aan dat ze toch meer
en meer dingen missen in hun
dorp, vooral een kruidenierswin-
kel, maar ook… een rechtstreeks
aanspreekpunt in het gemeente-
bestuur: een eigen schepen. Al
achttien jaar lang is het schepen-
college van Retie homogeen sa-
mengesteld met mannen en
vrouwen uit Retie-centrum en
niemand uit Schoonbroek. 
De komende weken  willen ge-
meente en provincie, samen met
de lokale bewoners, een ‘partici-
patietraject’ uitstippelen om

Kathleen Helsen en Koen Claessens werden  meteen aanvaard door de Schoonbroekenaren en speelden enthousiast mee met de lokale jeugd. FOTO RR

Het Regionaal landschap Kleine
en Grote Nete zorgt ervoor dat,
door de aanplanting van onder
andere ruim vijfhonderd bomen
langs de Goorseweg, deze verbin-
dingsweg tussen het centrum van
Kasterlee en het gehucht Goor be-
ter in het landschap nabij de Hoge
Mouw wordt geïntegreerd. Vanaf
donderdag 28 februari voeren

Regionaal landschap Kleine en 
Grote Nete voert vanaf vandaag 
aanplantingen uit langs de 
Goorseweg in Kasterlee. Meer dan 
vijfhonderd zomereiken, dennen 
en lindes krijgen een plaats.

werknemers van sociaal econo-
miebedrijf De Winning de werken
uit. Els Oostvogels van Regionaal
landschap Kleine en Grote Nete:
“Ze planten meer dan vijfhonderd
zomereiken, grove dennen, lin-
des, maar ook heesters, struiken
en andere lage vegetatie. De
‘wildroosters’, aan het begin en
einde van de Goorseweg, worden
door de aanplantingen eveneens
beter geïntegreerd in het land-
schap. De werken zullen vermoe-
delijk drie tot vier dagen duren.
Een signalisatiewagen begeleidt
de werken, maar het doorgaand
verkeer kan gewoon passeren.

Regionaal landschap 
plant honderden bomen

KASTERLEE 

Mensen van Regionaal land-
schap, Groendomeinen de Hoge
Mouw en de gemeentelijke tech-
nische dienst duiden de plantvak-
ken aan waar de bomen zullen

opschieten. Ook deze aanplantin-
gen kaderen in het project De Sla-
pende Reus dat landschap en re-
creatie op elkaar afstemt.”
(pkk)

Els Oostvogels (Regionaal landschap) en mensen van de gemeentelijke 
technische dienst en provinciale groendomeinen duiden de plantvakken 
aan. FOTO PAUL KEYENBERG

VOSSELAAR
Bomen Oudebaan 
verdwijnen

Arbeiders verwijderen vandaag,
donderdag, en morgen verschei-
dene straatbomen langs de Oude-
baan in Vosselaar, tussen Hofein-
de en Looy. Ook de wortels van
deze bomen gaan uit de grond.
De werkzaamheden zijn volgens
het gemeentebestuur nodig om-
dat de wortels te groot werden en
het wegdek omhoog duwden, wat
gevaarlijk kan zijn voor het ver-
keer. In het najaar plant de ge-
meente 22 nieuwe bomen, groe-
ne beuken, met wortelgeleiding
aan. Donderdag en vrijdag wordt
de Oudebaan tussen Hofeinde en
Looy de hele dag afgesloten voor
het verkeer. Er geldt gedurende
twee dagen ook een
parkeerverbod. 
(bvdl)
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lingen van de lokale basisschool.
Want ook de kinderen in het
dorp willen straks, net als hun
ouders, mee feestvieren met
‘Schoonbroek Leeft’ en een swea-
ter dragen met het opschrift
‘Schoonbroek is een wereldstad’.
Zo speelden ze gisteren vol en-
thousiasme mee in een groot
dorpsspel, waarbij ze met tal van
ludieke opdrachten nadachten
over de toekomst van hun dorp. 

Zorgnoden
“Je ziet dat Schoonbroek leeft”,
stelde gedeputeerde Kathleen
Helsen vast. “Het is een levendi-
ge gemeenschap met heel veel
jonge mensen, die de voorbije
tien jaar enorm gegroeid is: met

Schoonbroek up-to-date te hou-
den en te vermijden dat het dorp
zachtjes wegkwijnt en geïsoleerd
raakt. “Vandaag gaat alles goed
in Schoonbroek”, zegt schepen
Koen Claessens. “Maar juist dan
is het zinvol om plannen te sme-
den om die goede spirit ook in de
toekomst veilig te stellen. Wij
willen daar ook echt in investe-
ren. Voor dit jaar heeft het ge-
meentebestuur er al een budget
van 10.000 euro voor vrijge-
maakt.” 

Participatietraject
Het ‘participatietraject’ werd gis-
teren officieel opgestart door de
Schoonbroekenaren zelf, onder
wie ook meer dan honderd leer-

maar liefst 42%! Toch neemt te-
gelijk ook de groep van 70-plus-
sers fors toe, vooral in het ge-
hucht Kortijnen. En voor hen zijn
er in Schoonbroek helaas maar
heel weinig voorzieningen. Zo
zijn ze voor bijna al hun zorgno-
den  aangewezen op Retie. Deze
en andere pijnpunten en gebre-
ken willen we nu samen met de
inwoners oplijsten en er ook sa-
men oplossingen voor bedenken.
We willen graag dat de mensen
zo veel mogelijk dingen zelf op-
lossen door elkaar te helpen,
maar ook wij als overheid zijn be-
reid om te steunen en te investe-
ren in extra diensten en voorzie-
ningen.”
EDDY MEULEMANS

Kathleen Helsen en Koen Claessens werden  meteen aanvaard door de Schoonbroekenaren en speelden enthousiast mee met de lokale jeugd. FOTO RR

Kapel OLV in ’t Zand 
mag weer gezien worden

aan het begin van de heuvelrug
die vanaf Herentals tot Lichtaart
en Kasterlee loopt. Al in 1460
werd gewag gemaakt van won-
derbaarlijke genezingen die wer-
den toegeschreven aan een Ma-
riabeeldje, dat aan de Kruisberg
bij een boom werd gevonden. 

Vanaf 1520 verscheen er een ste-
nen kapel aan de voet van de
kruisweg van de Kruisberg, op de
plaats die nu tussen het kerkhof
en de spoorweg Herentals-Turn-
hout ligt. In 1841 werd die histo-
rische kapel na een bewogen ge-
schiedenis afgebroken. 

Bijna een eeuw duurde het voor
de huidige kapel van OLV in ’t
Zand verrees, ditmaal aan de
overkant van de weg naar Licht-
aart bovenop een duin. Vrome
Herentalsenaren smeekten tij-
dens de Eerste Wereldoorlog de
hulp af van de maagd Maria.
Mocht Herentals van het oorlogs-
geweld gespaard blijven, dan zou-
den ze de Zandkapel doen herrij-
zen. Zo geschiedde: het gebouw
in neogotische stijl werd in 1928
ingewijd. Bij de bouw stond de ka-
pel nog op een kale heuvel tussen
de hei.
MARC HELSEN

De kapel, die eigendom is van de
kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw,
was de afgelopen jaren helemaal
opgeslokt door het dennenbos en
vooral door het weelderig op-
schietende kreupelhout.

De kerkfabriek nam het Agent-
schap voor Natuur en Bos onder
de arm en die lieten een aanne-
mer een dag of vier los op dit stuk-
je van de Kempense Heuvelrug.
Het resultaat mag letterlijk gezien
worden. Het  bos op de heuvel
werd uitgedund, exotische bomen
verdwenen, maar vooral de on-
dergroei werd aangepakt zodat
de kapel  weer zichtbaar is. Een
pad dat zes meter breed is, leidt
nu vanaf de Lichtaartseweg tot
aan de voet van de kapel.

Gespaard van oorlogsgeweld
De geschiedenis van het ‘zandka-

pelleke’ is eeuwenoud. Het oor-
spronkelijke heiligdom lag ooit

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw 
in ’t Zand is weer zichtbaar vanaf 
de Lichtaartseweg in Herentals. 
Bij een stevige ingreep werden 
overtollige bomen en struweel 
die de kapel aan het zicht 
onttrokken verwijderd.

Alle ondergroei weg, kapelletje in ere hersteld
HERENTALS 

De 90 jaar oude kapel van OLV in ’t Zand pronkt weer goed zichtbaar 
bovenop een duin van de Kempense Heuvelrug. FOTO MARLEEN VERHEYEN

“Met de moderne technieken is
dat niet moeilijk. We kunnen dan
ook een kader scheppen om eige-
naars van zo’n bomen te begelei-
den bij het onderhoud ervan.” 

Het Agentschap Wegen en Ver-
keer rooide onlangs zes grote ei-
ken op de Kastelein. “Maar dat is
een gewestweg. Die bomen ne-
men we niet op in onze inventa-
ris, omdat we er niet bevoegd
voor zijn. We vragen wel aan het
agentschap om ons een lijst van
mogelijke kappingen te bezorgen,
zodat we sneller op de hoogte
zijn.” (gvn)

Bomenplan bevat 
ook private bomen

Dat bomenplan moet aantonen
welke monumentale bomen er in
Turnhout staan, in welke gezond-
heid ze verkeren en hoe de stads-
diensten die moeten onderhou-
den. “We nemen ook de bomen
die op privéterrein staan, in het
plan op”, zegt Astrid Wittebolle.

Turnhout stelt een bomenplan op. 
“We zijn een inventaris van alle 
grote bomen op het openbaar do-
mein aan het maken en hopen een 
bomenplan tegen 2020 klaar te 
hebben”, zegt schepen Astrid 
Wittebolle (Groen).

TURNHOUT MOL
Politiezone werkt 
ook op afspraak

Wie een klacht wil indienen of een
aangifte wil doen op het hoofdcom-
missariaat van de politie Balen-
Dessel-Mol, kan vanaf 1 maart zelf 
online een afspraak maken via de 
website www.politiebalendesse-
mol.be. Daarmee wil de politiezone
haar dienstverlening verbeteren. 
Het blijft ook nog mogelijk om tij-
dens de openingsuren een aangifte 
te doen zonder afspraak, maar dan 
moet je wel rekening houden met 
mogelijke wachttijden. Afspraken 
kunnen alleen worden gemaakt 
wanneer het gaat om aangiftes en 
meldingen waarvoor de politie niet 
ter plaatse moet komen. Bij drin-
gende politiehulp waarbij snel een 
politieploeg ter plaatse moet ko-
men, bel je nog steeds het gratis 
nummer 101. (mto)


