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Gemeenteschool week dicht door coronabesmetting en leerkrachtentekort

Gala vanuit
De Djoelen
als alternatief
schoolfeest
De directies van de vier basisscholen in Oud-Turnhout blikken tevreden terug op hun alternatieve
schoolfeest. Vanuit De Djoelen
werd live het ‘Gala van de Gouden
S’ uitgezonden.
Een groots schoolfeest zat er dit
jaar spijtig genoeg niet in. De vier
Oud-Turnhoutse basisscholen lieten de moed niet zakken en werkten een leuk alternatief uit: het
‘Gala van de Gouden S #likeSCHOT’. Dit werd live uitgezonden
vanuit OC De Djoelen. «Het gala
was een feest voor jong en oud met
een gevarieerd aanbod voor de kinderen van de kleuter- en lagere
school. Kinderen konden vooraf in
hun klas stemmen voor diverse categorieën, de winnaars maakten
we bekend tijdens het gala», zegt
Thamara de Nijs, directeur van basisschool Salto. «De leerlingen kregen ook een goodiebag met lekkers
om er thuis een gezellige avond van
te maken.»
Tijdens het gala kregen de leerlingen ook hun favoriete liedjes voorgeschoteld en gaven de SCHOT-directies het beste van zichzelf in
‘The Masked Director’. (JVN)

MOL
Boeiende
bunkerwandeling
voor kinderen
De Molse Gidsenkring organiseert
op zondag 16 en 23 mei een geleide
bunkerwandeling voor kinderen
van 9 tot 12 jaar. Samen met de gids
ontdek je het waargebeurde verhaal van soldaat Gilbert tijdens de
eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. De gids vertelt tijdens
de wandeling verschillende anekdotes over het leven in de bunkers
en loopgraven en geeft kinderen de
kans om vragen te stellen over dat
verre verleden. De wandeling start
telkens om 14 uur aan de Sas4-toren in Dessel en is helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
en kinderwagens.
Inschrijven is verplicht en doe je via
het https://toerisme.gemeentemol.be/oppadmeteengids. De
deelnameprijs bedraagt 5 euro per
volwassene en 2 euro per kind.
(LDT)

VOSSELAAR
Studenten zijn
opnieuw welkom
in De Reynaert
De studenten van Vosselaar kunnen tijdens de blokperiode van mei
en juni opnieuw terecht in de gezamenlijke studieplek in cultureel
centrum De Reynaert.
Veel studenten kunnen thuis maar
moeilijk studeren, zeker nu ook hun
huisgenoten vaker thuis zijn dan
anders. Gemeente Vosselaar richt
De Reynaert de komende weken
daarom, net zoals tijdens de kersten paasvakantie, opnieuw in als gezamenlijke studieplek. Van 28 mei
tot en met 2 juli kunnen studenten
hier elke dag studeren van 8 tot 22
uur. Alleen op 8, 11 en 23 juni zal het
blokpunt gesloten zijn. Vanwege de
coronamaatregelen zijn de plaatsen erg beperkt. Studenten die hiervan gebruik willen maken, moeten
zo snel mogelijk een plekje reserveren via het https://www.vosselaar.be/. (LDT)

WESTERLO
Dieven halen
nummerplaten van
auto
Aan Elsbroek in Westerlo werd zondagochtend een diefstal ontdekt.
Dieven ontvreemdden er de nummerplaten van een auto. De diefstal werd zaterdagavond of in de
loop van de nacht gepleegd. (JVN)

De Gemeenteschool in Hoogstraten is
sinds maandagnamiddag gesloten en
houdt de deuren voor de rest van de
week dicht. Één van de leerlingen is besmet met het coronavirus en kwam de
afgelopen dagen in de kinderopvang in
contact met heel wat leerlingen uit verschillende klassen. Tot nu toe testten
drie kinderen positief.
«De coronasituatie wordt grondig opgevolgd door het CLB, maar is momenteel onder controle», zegt schepen voor
Onderwijs Faye Van Impe. «Toch is er be-

slist om de school te sluiten. Er waren
namelijk al acht leerkrachten afwezig,
waardoor de school sowieso al met organisatorische problemen kampte.» Op
dit moment zitten namelijk vijf leerkrachten in quarantaine en zijn er drie
ziek (geen corona). Op een totaal lerarenbestand van 28 leerkrachten zijn er
dus te veel leraren afwezig om kwalitatief onderwijs te garanderen.
«Ik wil benadrukken dat wij deze beslissing nemen vanwege organisatorische
redenen, en niet omwille van een onaanvaardbaar hoog aantal COVID-19-

besmettingen», verduidelijkt directrice
Marina Celis van Gemeentelijke Basisschool Hoogstraten.

Quarantaine
«Momenteel zijn er drie kinderen die
positief zijn getest en als gevolg daarvan
zijn twee klassen in quarantaine. Omwille van die coronagevallen hoeven wij
de school niet te sluiten volgens de
richtlijnen van het CLB. Maar als wij onvoldoende leerkrachten kunnen inzetten, is een tijdelijke sluiting van de
school jammer genoeg de enige oplos-

sing.»
De school blijft sowieso gesloten tot
maandag 17 mei, in de hoop dat de leerkrachten die nu in quarantaine zitten
tegen dan weer hun taak kunnen opnemen. Dankzij het hemelvaartweekend
verliezen de leerlingen slechts drie
schooldagen. Behalve de twee klassen
die momenteel in quarantaine verblijven, mogen de leerlingen het huis nog
steeds verlaten en moeten ze niet getest
worden. Tijdens de sluitingsdagen zal
er geen opvang georganiseerd worden.
(LDT)

STUDENTEN BEDENKEN ALLEDAAGSE GERECHTEN MET INSECTEN

Van sprinkhaanburgers
tot noedelsoep met krekels
GEEL
Schotel de gemiddelde
medemens een gerecht
voor waarin insecten
zijn verwerkt en de kans
is reëel dat hij of zij met
lange tanden aan tafel
zal zitten. Daar willen
drie studenten Voedings- en Dieetkunde
van de Thomas More-hogeschool in Geel wat
aan doen. Voor hun bachelorproef bedenken
Leen Feyaerts, Sarah
Leyssens en Ching Ying
Lam allerlei recepten
met insecten om die
‘ieuw-factor’ te elimineren: van hamburgers en
smoothies tot cheesecake en noedelsoep.
WOUTER DEMUYNCK
De bachelorproef van de drie studentes
kadert in een groter Europees onderzoek genaamd ValuSect. Het project,
dat in september 2019 van start ging en
vier jaar loopt, heeft als doel de duurzame productie- en verwerkingstechnieken van voeding op basis van insecten te verbeteren. De opdracht van de
drie Thomas More-studenten bestaat
erin om recepten te bedenken die aantonen dat je visueel appetijtelijke gerechten kan maken met insecten.
«Met onze recepten willen we de voedselacceptatie rond insecten bevorderen. Insecten eten wordt nog steeds

We willen mensen
overtuigen dat gerechten
met insecten er lekker
uitzien
LEEN, SARAH, CHING YING
aanzien als een soort uitdaging die
avonturiers aangaan, terwijl het gewoonweg een volwaardige eiwitvervanger is», vertellen de studenten.
«Door alledaagse gerechten te bedenken, willen we die ‘ieuw-factor’ wegwerken. Mensen die bijvoorbeeld een
potje meelwormen hebben, kunnen we
zo ook tonen wat ze daarmee allemaal
kunnen doen. Onze bachelorproef zal

Ching Ying Lam, Leen Feyaerts en Sarah Leyssens tonen de gerechten die ze met insecten maakten. Foto Demuynck
geslaagd zijn als we mensen hebben
kunnen overtuigen dat gerechten met
insecten er lekker uitzien.»
Leen, Sarah en Ching Ying ontwikkelen
niet enkel de recepten, maar komen af
en toe ook samen om de gerechten klaar
te maken – in België mag er gewerkt
worden met meelwormen, sprinkhanen en krekels - en te testen of de smaak
wel goed zit. Wij waren erbij tijdens een
proefsessie, waar ook enkele docenten
present tekenden, en het moet gezegd:
je proeft eigenlijk nauwelijks dat je insecten aan het eten bent. Wat wellicht
ook hielp, is dat de drie studenten gerechten op tafel toverden die je niet
meteen associeert met insecten.

Smoothies
Zo aten we noedselsoep met krekels,
een sprinkhaanburger, pasta die gemaakt is van krekelpoeder en mueslirepen tot zelfs smoothies en cheesecake. Alledaagse gerechten dus, maar
dan met insecten als bijkomend ingrediënt. «Je proeft de insecten inderdaad
vrij weinig. In zo’n mueslibar zit er best
veel verwerkt, maar toch smaakt die gewoon naar muesli», aldus studente Sarah Leyssens. «Uiteindelijk eten we onbewust ook al insecten. Alles wat roze
is – denk maar aan Campari en Fristi –
dankt die kleur aan bladluizen, waaruit
dat onttrokken wordt.»

Receptenboek
Op termijn zal ValuSect een platform
ontwikkelen waar een online receptenboek op te vinden is, om zo mensen ertoe aan te zetten met insecten aan de
slag te gaan. In andere landen binnen
de projectzone worden er workshops
georganiseerd in samenwerking met
koks om datzelfde doel te bekomen.
Dat insecten eten de toekomst is, daar

Zo maak je zelf een sprinkhaanburger
Wil je zelf aan het koken slaan met insecten? Hier vind je het recept voor een
sprinkhaanburger (2 personen).
Ingrediënten: 80g rode kidney bonen (blik, uitgelekt); 1 rode ui; 2 teentjes look; 3 el havermout; 2 el sprinkhaanmeel (Insectenmeel aankopen
kan op https://www.krecafood.nl/);
80g maïs (blik, uitgelekt); 1/2e tl cayennepeper; 1/2e tl kaneel; 1/2 el gemalen komijnzaadjes; 1 el olijfolie; peper
en zout; 1/4e rode puntpaprika; 1/4e
komkommer; handvol jonge spinazie; enkele blaadjes koriander; mayonaise; 2 pistolets
Instructies:
Verwarm de oven voor op 190 °C.
Snijd de ui en de knoflook fijn. Verhit
een eetlepel olijfolie in een pan en bak
de ui en de look in enkele minuten glazig.
Mix de bonen en de maïs met de ui en
de look in een keukenmachine tot een
stevig mengsel. Kruid met cayennepeper, kaneel en komijn. Roer de havermout en het sprinkhanenmeel eronder
en kruid af met peper en zout.
Maak met behulp van een serveerring
zijn de drie studenten en Sabine Van
Miert in elk geval rotsvast van overtuigd. «Er is veel druk op andere bronnen van eiwitten, zoals de vleesconsumptie. Bij het kweken en verwerken
van insecten is de impact op het milieu
veel kleiner. Aan een insect moet je veel
minder water en voer geven dan aan
een koe, je hebt minder land nodig en
de uitstoot is een pak kleiner. Komt er
KP

Zo zou de sprinkhaanburger er
ongeveer moeten uitzien. Foto RV
2 burgers van het mengsel en leg ze op
een rooster bekleed met bakpapier
(als je geen serveerring hebt, kan je
ook balletjes rollen met je handen en
deze dan platduwen). Bak de burgers
20 minuten in de oven. Draai ze halfweg de baktijd om.
Snijd de puntpaprika en de komkommer in fijne plakjes.
Snijd de broodjes open, besmeer de
beide zijden met mayonaise en beleg
met de burger, enkele blaadjes spinazie, enkele plakjes komkommer en
puntpaprika. Doe er tot slot nog enkele
blaadjes koriander op. (WDH)
nog eens bij dat insecten heel rijk zijn
aan eiwitten en aminozuren. Een
rundshamburger van 75 gram bevat
zo’n 10 gram eiwitten, terwijl in 100
gram sprinkhaanmeel bijna 60 gram eiwitten zit. Mensen hoeven niet zozeer
vlees compleet aan de kant te schuiven,
maar we willen hen stimuleren om het
pallet eens te verruimen door ook insecten te eten.»

