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‘Opleiding glaskunst is
bekend tot in buitenland’
Het Instituut voor
Kunst en Ambacht
(IKA) houdt zaterdag
en zondag naar jaar
lijkse gewoonte een
open dag. De studen
ten glaskunst organi
seren een tentoonstel
ling in het Diocesaan
Pastoraal Centrum.

MARIJN SILLIS
MECHELEN Zaterdag en
zondag is iedereen tussen 12u
en 18u welkom in de klassen
van het IKA op de Veemarkt.
Zo kunt u kennismaken met de
opleidingen glaskunst, kera
miek, edelsmeden, boekkunst
en fotokunst. De studenten die
afzwaaien houden een expo
met hun werk tijdens de open
dag. Daarnaast zijn er ook
workshops voor de bezoekers.
De studenten glaskunst stel
len dan weer tentoon in het
Diocesaan Pastoraal Centrum
in de Frederik de Merode
straat. Vanavond is er de offi
ciële opening om 19u. U kunt
hun werk ook dit en volgend
weekend bezichtigen, tussen
13u en 18u, of tijdens D.ART,
de kunstroute van de Dijl
efeesten, in de eerste week van
juli.
Het niveau ligt alvast hoog,
want de voorbije dertig jaar
heeft de Mechelse glaskunstaf
deling de nodige wereldfaam
verworven. ‘We zijn vermaard
in binnen en buitenland’, ver
telt IKAdirecteur Bruno Ver
meiren trots. ‘Ik durf ook te
zeggen dat nergens anders in
Vlaanderen de kwaliteit en de
populariteit voor de opleiding

Instituut voor Kunst en Ambacht houdt open dag
glaskunst zo groot is.’
Een van de studenten die
haar werk toont, is de Mechel
se Ireen Van Praet (66). ‘Ik
heb zelf het licht gezien tijdens
een open dag’, glimlacht de
glaskunstenares. ‘Er zijn zo
veel technieken waarmee je je
met glas kunt uitdrukken. Op
het IKA leer je die allemaal. Ik
vind het ambacht tof, maar het
gaat ook verder: je geeft een
meerwaarde. Je werkt met je
handen, terwijl je kunst cre
eert. Die twee dingen vallen in
de opleiding perfect samen. In
dat opzicht doet het IKA zijn
naam echt alle eer aan.’

De tafel waar het Heistse
schepencollege momenteel aan
vergadert, wordt in de loop van
volgend schooljaar vervangen
door een gloednieuw, ambach
telijk exemplaar. ‘Het project
zit nog in de ontwerpfase’, ver
telt Marc Witvrouwen, tech
nisch adviseur hout bij Sint
Lambertus. ‘We hopen de con
structie af te hebben tegen het
einde van het tweede of het be
gin van het derde trimester
van volgend schooljaar.’
Wat al vaststaat is dat de tafel
meer dan vijf meter lang
wordt. Bovendien moet ze

plaats bieden aan dertien men
sen. ‘De tafel zal op een gelast
onderstel rusten en wordt af
gewerkt met een houten bo
venblad. Zo kunnen de las en
de houtafdelingen er sa
men aan werken’, vertelt alge
meen directeur André Saelen.
In het blad zal allicht ook een
contour van de gemeente of
het wapenschild aangebracht
worden.
Het SintLambertusinstituut
is hiermee niet aan zijn proef
stuk toe. In het verleden nam
de school al deel aan een wed
strijd van Eén, waarbij techni
sche scholen opgeroepen wer
den om een ‘Tourtafel’ te bou
wen. Het winnende exemplaar
werd gebruikt op de set van Vi
ve La Vélo. ‘We wonnen toen
niet en achteraf gezien was dat
een geluk bij een ongeluk’,
lacht Saelen. ‘Nu staat de tafel

De bib van Boom organi
seert tijdens de Verhalenpa
rade een special met als ti
tel: Een voorleesboek zonder
prenten saai? Op woensdag
24 juni om 15u zal voorlees
dame Marina Convents Het
Boek zonder tekeningen van
B.J. Novak voorlezen aan
kinderen van 4 en 5 jaar. De
kinderen krijgen dan wel
geen tekeningen te zien
maar ze horen wel een heel
spel van woorden en klan
ken. Na de voorleessessie
duiken kinderen en voorle
zers samen in de knutsel
koffer. Gratis. (jb)

Opstelling Kerk
straat lijkt goed

Co, Ans en Ireen van de opleiding glaskunst: ‘Er zijn zoveel tech
nieken waarmee je met glas kunt uitdrukken. Foto: ddle
staan. ‘Omdat je in Nederland
niet zo’n gespecialiseerde op
leiding vindt in avondschool’,
vertellen de dames. ‘We zijn
allebei professioneel aan de
slag als beeldende kunstena

ressen, met glas. Maar we wil
den meer diepgang. Dus moes
ten we ons verder verdiepen.
En daar is Mechelen absoluut
de geschikte plek voor.’

Ook open dag in Conservatorium
Net als het IKA houdt ook het
Mechelse Conservatorium dit
weekend open dag. In het Conser
vatorium, dat momenteel 2.300
leerlingen heeft, kunt u zaterdag
terecht tussen 10u en 17u. U kunt
even binnenkijken tijdens de re
petities en lessen van de muziek,
woord en dansopleidingen. In de

binnentuin van de school aan de
Melaan staan enkele optredens
op het programma. De docenten
zijn aanwezig om toelichting te
geven. Ook in de Academie voor
Beeldende Kunsten bent u van
daag, morgen en zaterdag tussen
10u en 17u welkom voor open
ateliers. (masi)

De proefopstelling in de
Kerkstraat om het verkeer
trager en veiliger te laten
rijden, lijkt te voldoen aan
de wensen van het schepen
college. Eerstdaags volgt
een officiële evaluatie .
Het vele en zware verkeer
in de Kerkstraat ergerde al
lange tijd de omwonenden
en zwakke weggebruikers.
Vooral de vrachtwagens re
den in en over de boord
steen wanneer ze elkaar
kruisten tussen de E19 en
de kmozones van Rumst.
Op sommige plaatsen moest
ook het fietspad er aan gelo
ven. De verkeersveiligheid
was soms ver zoek.
Het schepencollege liet
daarom via een proefopstel
ling de weg versmallen. ‘Ik
kreeg toch geen klachten
meer binnen en bij controle
bleek dat de vrachtwagens
nu vertragen en netjes op de
rijweg blijven. Onze techni
sche dienst kan hopelijk nog
deze zomer aan de slag om
de huidige situatie definitief
te maken.’
BOOM

Leerlingen maken tafel voor schepencollege
HEISTOPDENBERG Een
aantal laatstejaars van de
hout en lasafdelingen van
het SintLambertusinstituut
gaat volgend schooljaar een
nieuwe tafel voor het Heist
se schepencollege maken.

Voorleesboeken
zonder prentjes

RUMST

Kleine, open wereld
‘Ik had nooit gedacht dat ik
het zou volhouden. Maar bij el
ke nieuwe drempel die ik over
won, werd ik uitgedaagd om
verder te gaan’, gaat Van
Praet verder. ‘Of het een hob
by is? Neen. Zo mag je dat
niet noemen. Ik ben er elke
dag mee bezig, het is een pas
sie. Het is ook zo’n speciaal
wereldje: klein, maar open.
Onze opleiding is bekend tot in
de grootste glaskunstlanden:
de Verenigde Staten, Zweden
en Finland. Dankzij onze do
centen vooral. Al die mensen
helpen elkaar. Als ik morgen
met een vraag zit, zet ik het op
Facebook en krijg ik uit alle
windrichtingen antwoord.’
De richting is ook erg geliefd
bij Nederlandse studenten. Zo
als Ans Bakker (51) en Co La
tumahina (59). Zij reisden de
voorbije vijf jaar wekelijks res
pectievelijk 170 en 200 kilo
meter. Enkele reis, weltever

BOOM

Leerkracht Geert Van den Bergh, directeur André Saelen en advi
seur Marc Witvrouwen aan de tafel voor ‘Vive le Vélo’. Foto: kvro
in mijn bureau als vergaderta
fel. Bovendien doet ze soms
dienst tijdens evenementen.’
Volgens burgemeester Luc
Vleugels (CD&V) is een nieu
we tafel zeer welkom in het
college. ‘We zitten momenteel
niet echt goed aan de tafel. In
een collegezaal zou iedereen

elkaar in een oogopslag moe
ten kunnen zien. Dat is nu niet
het geval. De school beschikt
zeker over de competenties
voor dit project. Mochten ze
erin slagen om er wat Heistse
symboliek in te verwerken,
dan krijgen ze van mij een 11
op 10.’ (kvro)

CM en Medisch
centrum verhuizen
De Christelijke Mutualiteit
(CM) en het Medisch cen
trum Boom verlaten eind
deze maand hun vertrouw
de stek aan de Markt. Ze
verhuizen naar de Kerk
straat 56, een zijstraat van
de Markt. Op maandag 29
juni gaan daar de deuren
daar open. ‘Het is een tijde
lijke oplossing die enkele ja
ren kan duren’, zegt regio
verantwoordelijke Johan
Willems. De CM heeft ande
re plannen met het ouder
wordende gebouw op de
Markt. Of het nieuwbouw of
een renovatie wordt moet
nog blijken.
Door de verhuizing is CM
op donderdag 25 juni en
vrijdag 26 juni gesloten.
Vanaf maandag 29 juni kan
u terecht in de Kerkstraat.
In juli en augustus is het
CMkantoor op vrijdagvoor
middag gesloten. (jb)

