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na de verbreding van het albertkanaal wordt 
de Vaartkaai volledig heraangelegd met een 
volwaardige fietsostrade langs het kanaal. 
in afwachting van de definitieve aanleg, 
waarvoor nog geen concrete timing bekend 
is, worden dankzij de samenwerking tussen 
de stad antwerpen, het district Merksem en 
de gemeente Schoten op korte termijn al 
een aantal maatregelen uitgevoerd om veilig 
fietsen langs het kanaal mogelijk te maken. 
De oude spoorweg langs het albertka-
naal, tussen de brug van de azijn en de 
Pletterijstraat, wordt aangelegd als een 
comfortabel fietspad. Dit lost één van de 
grootste knelpunten op voor fietsers langs 
het albertkanaal. Voorbij de Pletterijstraat 
worden er drie knelpunten op het bestaande 
jaagpad aangepakt. Deze werken starten 
begin mei 2015.

in een eerste fase vanaf 11 mei worden 
de werken uitgevoerd op de strook van de 
oude spoorweg. De hinder op de Vaartkaai/
Metropoolstraat zal dan nog beperkt blijven. 
in de zomervakantie zullen de werken meer 
hinder veroorzaken. 

sas 6
De gemeente gaat intussen voort met het 
vernieuwen van wijken en straten. Met wat 
meeval komt de wijk Sas 6 deze zomer al 
aan de beurt. De leopolddreef, Vaartdreef, 
laurentdreef, Boudewijndreef, astriddreef 
en arthurdreef krijgen eerst een nieuw ge-
scheiden rioleringsstelsel en vervolgens een 
gloednieuwe asfaltlaag. 

Oude Belgen
eveneens deze zomer zouden de werken van 
start kunnen gaan in de oude Belgen-wijk. 

De opdracht is intussen gegund aan de firma 
VBg uit heusden-Zolder. De ambiorixlei, 
nerviërslei, trevierenlei en eburonenlei krij-
gen riolering zodat het afvalwater apart kan 
afgevoerd worden naar de waterzuiverings-
installatie van Schilde. het regenwater wordt 
opgevangen in de grachten. De voorziene 
versmalling van de rijbaan werd op vraag 
van de bewoners teruggeschroefd. De be-
woners worden binnenkort uitgenodigd op 
een infovergadering in het vooruitzicht van 
de start van de werken.

kalstraat en Veerhuisdreef
De Veerhuisdreef en Kalstraat komen mogelijk 
kort na de zomer aan bod. De gemeenteraad 
keurt de ontwerpen eerstdaags goed. Wellicht 
wordt in de zomer de aannemer aangesteld 
en kunnen ook die werken starten in sep-
tember. eerst volgt voor de bewoners van 
deze beide straten nog een infovergadering.
ook de anjerstraat mag uitkijken naar een 
nieuw wegdek. De heraanleg start in mei. De 
rijbaan wordt er verbreed, zodat er comfor-
tabeler geparkeerd kan worden. De huidige 
groenstrook wordt verwijderd maar verspreid 
over de straat komen er vijf boomvakken in de 
plaats. De werken zullen duren tot de zomer.

Berkenrode
Voor Berkenrode is het wachten op een 
definitief ontwerp voor heraanleg van de 
hermelijnlaan, reinaertlaan, grimbertlaan en 
Kanteklaarpad. Vast staat al dat er nieuwe 
riolering komt, maar ook  de grachten worden 
gerenoveerd en de wegenis vernieuwd. De 
werken zullen ten vroegste dit najaar van start  
gaan. De procedure voor het verkrijgen van 
een stedenbouwkundige vergunning  loopt, 
inclusief openbaar onderzoek.  

klarre Warre
De gemeente Schoten en rioolbeheerder 
Rio-Link investeerden samen zo’n 2 mil-
joen euro in omvorming van de oude wijk 
Klarre Warre tot aantrekkelijk woonerf. 
De reacties van de bewoners klinken 
alvast positief.
 
na de openstelling dienen uiteraard de 
verkeersregels weer stipt nageleefd te 
worden. aangezien Filip Bourletstraat, 
Frans Breugelmansstraat en Victor Despal-
lierstraat voortaan een woonerf vormen, 
geldt er een snelheidsbeperking van 20 
km/uur, mag u enkel parkeren op plaatsen 
die gemarkeerd zijn met een ‘P’ en zijn 
automobilisten, fietsers en voetgangers al-
lemaal evenwaardige weggebruikers. in de 
eveneens heraangelegde Wilgendaalstraat 
geldt een “zone 30”. op de extra brede 
parkeerstrook ter hoogte van de school 
mag gewoon geparkeerd worden, het is 
géén kiss & ride-strook. enkele keren per 
jaar, als de school een uitstap met de bus 
plant, zal hier een tijdelijk parkeerverbod 
ingevoerd worden. 

afvalcontainers 
De ondergrondse afvalcontainers op het 
pleintje ter hoogte van de kruising Filip 
Bourletstraat en Frans Breugelmansstraat 
werden voorlopig nog niet geplaatst. De 
ruimte werd vrijgehouden en binnenkort 
wordt een firma aangesteld om de contai-
ners te plaatsen. Wanneer dit precies zal 
gebeuren, is nog niet geweten. 

aanleg fietspad langs albertkanaal van start
Wijkvernieuwing gaat verder
Op 11 mei start de aanleg van veilige fietspaden langs het albertkanaal. In sas 
6 start de wijkvernieuwing hopelijk deze zomer en hetzelfde geldt voor de 
wijk Oude Belgen. In Berkenrode worden de stratenmakers ten vroegste in het 
najaar verwacht. een stand van zaken vanop het wegenfront.

Met de fiets via het Albertkanaal naar Antwerpen, de snelste route, 
kan binnenkort een stuk veiliger. De werken starten op 11 mei, 

maar zullen pas in augustus grote hinder veroorzaken.
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“Zicht op het Kasteel van Schoten” werd 
geschilderd rond 1674. het toont iconen 
zoals het monument waarnaar het kunstwerk 
genoemd werd, De riddershoeve en de Val-
kentoren in een stijl die vooral in engeland 
en holland destijds in de mode was. het 
schilderij hing vroeger in het kasteel, waar 
het beschadigd raakte bij de reddingsoperatie 
tijdens de brand van 1972. 

De recente restauratie gebeurde door Da-
vid lainé en andere specialisten van het 
international Platform for art research and 
Conservation in Melsbroek. 

Gaspar de Witte 
De figuren op de voorgrond van het schil-
derijtafereel zijn wellicht ontsproten uit de 
fantasie van de schilder gaspar de Witte 
en hiëronymus Janssens.  ‘het zijn alleszins 
geen leden van de familie De respaigne, die 
het kasteel destijds bewoonde. Waarschijn-
lijk was kasteelheer respani, zoals hij ook 

genoemd werd, wel de opdrachtgever voor 
het schilderij’, aldus cultuurbeleidscoördi-
nator an adriaenssens en Bob Chabot van 
erfgoedvereniging Scot.

het schilderij heeft toch ook historische 
waarde. het landschap achter het kasteel en 
de wegen zijn waarheidsgetrouw. Zo herken je 
onder meer het Withof. tijdens de restauratie 
kwam rechtsboven nog een kerkje tevoorschijn 
dat door vervuiling slecht zichtbaar was ge-
worden, al kan het gebouw ook een ander 
kasteeltje zijn. het zou wel eens Vordenstein 
kunnen voorstellen. onderaan komt nu ook 
een hond piepen die voorheen niet te zien was.

Gemeentehuis
De gemeente investeerde 14.072 euro in de 
restauratie. het in ere herstelde schilderij 
kreeg intussen een nieuwe vaste stek in de 
traphal van het gemeentehuis, waar het een 
blikvanger wordt voor de vele bezoekers. 
het werd opgehangen in de plaats van 
een modern kunstwerk van de hand van 
Werner Mannaers. Dat verhuist naar de hal 
van De Kaekelaar. een kopie van “Zicht op 
het Kasteel van Schoten” komt opnieuw op 
de vertrouwde plaats in het kasteel zelf te 
hangen.

Foyer de kelder 
voorlopig leeg
in april werd Foyer De Kelder, onderin het 
Kasteel van Schoten, ontruimd. Dat was het 
gevolg van een vonnis van de vrederechter 
nadat de gemeente de concessieovereen-
komst had opgezegd en de uitbaters het 
pand niet vrijwillig wilden verlaten. De foyer 
zal nu voor onbepaalde tijd gesloten blijven.
Dit heeft onder meer gevolgen voor de 
verenigingen die in het kasteel zalen heb-
ben gehuurd. Voorlopig zal er immers geen 
conciërge meer aanwezig zijn die de lokalen 
opent en weer afsluit. huurders zullen in de 
toekomst zelf de sleutels aan de vrijetijdsba-
lie in de Sint-Cordulastraat moeten afhalen 
en weer terugbrengen. Voor de drankvoor-
ziening werd een regeling getroffen met 
de riddershoeve, vlak naast het kasteel. 
alle huurders kregen een brief waarin de 
overgangsregeling wordt toegelicht.

Voorlopig heeft het schepencollege nog 
geen nieuwe officiële stappen gezet om een 
nieuwe uitbater te zoeken. De gemeente 
wil de toestand in en rond Foyer De Kelder 
eerst rustig evalueren. 

Verenigingen met praktische vragen rond 
gehuurde lokalen en de drankvoorziening 
tijdens activiteiten in het Kasteel van Scho-
ten kunnen terecht bij de vrijetijdsbalie 
van de gemeente, Sint-Cordulastraat 10 - 
03-680 23 40 - cultuurdienst@schoten.be.

Gerestaureerd schilderij kasteel van schoten 
pronkstuk in gemeentehuis
het schilderij “zicht op het kasteel van scho-
ten” werd door specialisten gerestaureerd 
en kreeg intussen een nieuwe vaste stek in 
de historische traphal van het gemeentehuis.

nieuwe veegmachine 
De gemeente zal voor de dienst der werken 
een nieuwe middelgrote veegmachine 
aankopen.  De huidige kleine veegmachine 
uit 2009 is versleten en wordt vervangen 
door een groter model. Deze middelgrote 
machine is krachtiger, heeft meer inhoud en 
meer mogelijkheden om onkruid te verwij-
deren. gezien de verplichte afbouw van het 
gebruik van pesticiden is het belangrijk om 
in dergelijke machines te investeren. De ge-
meente legt hiervoor 165.000 euro op tafel. 

Schepen van Cultuur Lieven De Smet (rechts) en Bob Chabot van 
erfgoedvereniging Scot onthullen het gerestaureerde schilderij 
in het Arsenaal.
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Bij een nieuw seizoen hoort uiteraard een 
nieuwe illustrator. Deze keer vroeg het cul-
tuurcentrum Sarah Yu Zeebroek, een jonge 
gentse kunstenaar-illustrator, om hulp. U zag 
haar in maart in De Kaekelaar aan het werk 
toen ze bij de fenomenale voorstelling ‘the 
great Downhill Journey of little tommy’ live 
op het podium illustreerde. het cultuurcen-
trum greep die kans om haar te vragen het 
nieuwe seizoensbeeld te ontwerpen. en dat 
deed ze. in november zullen haar kleurrijke 
en surrealistische schilderijen de muren van 
Foyer De Kaekelaar sieren. 

humor
niet te missen: Hier waak ik! De nieuwe so-
lovoorstelling van straffe actrice en komisch 
talent Janne Desmet. in de voorstelling 
Duizend Man Sterk zingt en vertelt Mich 

cultuurcentrum schoten 
stelt haar pareltjes voor
Ieder jaar stelt cultuurcentrum schoten met uiterste precisie haar programma 
samen. Uit de ontelbare theaterstukken, muziekvoorstellingen, workshops, … 
kiest zij steeds die dingen waarvan ze denkt dat ze u zullen smaken. de eerste 
tickets kan u op zondag 21 juni tijdens de Ticketdag reserveren. een groot deel 
van het programma blijft nog geheim tot eind mei, maar wat het cc u al wel wil 
verklappen, leest u hier.

Walschaerts over het leven en de liefde, over 
alles of niks. absoluut autobiografisch alsook 
volledig uit de duim gezogen. 

Theater
tussen alle pareltjes van voorstellingen, 
steekt een project er in haar grootsheid met 
kop en schouders bovenuit. gC Kapellen, gC 
Brecht, CC Brasschaat en CC Schoten slaan 
de handen in elkaar en organiseren samen 
Het Geslacht Borgia – Tutti, de marathon, 
gebracht door Toneelgroep NUNC. 

op het menu staat een zes uur durend 
totaalspektakel met een hapje, een drankje 
en uiteraard een flinke portie theater. auteur-
regisseur Benjamin Van tourhout kreeg in 
2007 toegang tot de geheime archieven van 
het Vaticaan. Daar deed hij research naar de 
pausenfamilie Borgia. hij keerde terug met 
materie voor een groot, overdonderend 
verhaal over macht, religie, dromen, lust en 
nepotisme. De ploeg van nUnC speelt samen 
met Steak number eight een gedurfde en 
schitterende voorstelling waarin niets is wat 
het lijkt. een onderdompeling in een unieke 
ervaring. Mis deze kans niet! 

ook De hersenhap met tine embrechts en 
Karlijn Sileghem belooft hysterisch grappig te 
worden. De twee dames worden live op het 
podium muzikaal begeleid door ronny Mo-
suse, aram Van Ballaert en hugo Matthysen.

Ticketdag op 21 juni 
eind mei wordt het volledige programma 
bekendgemaakt. tickets kan u reserveren 
tijdens de ticketdag op zondag 21 juni van 
14 tot 17u in De Kaekelaar. op dat moment 
organiseert de bib ook een boekenverkoop. 

Vanaf maandag 29 juni kan u voor reserva-
ties ook terecht op www.ccschoten.be, 03 
680 23 40, ccticket@schoten.be of aan de 
vrijetijdsbalie in de Sint-Cordulastraat 10. 

muziek
ook op muzikaal vlak zit het volgend seizoen 
weer snor. Verwacht guido Belcanto en esmé  
Bos en om het te openen geeft het cultuur-
centrum het podium aan niemand minder 
dan de uit Schoten afkomstige Tine Reymer. 
Zij zal u met haar eigen werk REYMER on-
getwijfeld betoveren. eind maart verscheen 
haar nieuwe album thrill My Soul.

een vaste waarde in de programmatie zijn 
de kasteelconcerten. Dit jaar staan weer 
enkele kleinere kleppers op het tapijt van 
het Kasteel van Schoten. Waaronder het De 
Groote-Faes Duo, het instrumentale jazz 
duo van Bruno De groote en Schotenaar 
Ben Faes, minimalistisch op papier, meesle-
pend en ontroerend voor wie hen live mee-
maakt. 

het klassiek muzikaal seizoen wordt afge-
sloten door een marimbaconcert van Chin 
Cheng Lin in het Kasteel van Schoten, 
vergezeld van een feestelijk glaasje bubbels.

en verder?
Verder kan jong en oud uiteraard ook voor 
uitstappen, films, cursussen, leesgroep bij-
eenkomsten, tentoonstellingen, workshops 
en tal van voorstellingen bij Cultuurcentrum 
Schoten terecht. Maar wie, wat, waar en 
wanneer blijft nog even geheim.

Hier waak ik! door Janne Demet.
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De Hersenhap door Hugo Matthysen, Karlijn Sileghem, Tine 
Embrechts, Ronny Mosuse en Aram Van Ballaert.

Nachtegaal door Esmé Bos. Cavalier Seul door 
Guido Belcanto.
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op zaterdag 4 juli bijt kleinkunstROCKband 
in het park de spits af. Vlaamse rockleeuwen 
Peter Bauwens, Jan Cuyvers, Jan hulsens, 
Frank tomme, ignace Baert en rik arts 
vieren er de Vlaamse feestdag. Verwacht 
nederlandstalige klassiekers in een rockjas 
van ‘amsterdam’ tot ‘Zeven dagen lang’. 
De dag nadien mag pastoor Flor tijdens de 
Academische Zitting Vlaanderen Feest de 
derde ‘ridder in de orde van de Schotense 
leeuw’ in ontvangst nemen en op 21 juli 
viert Schoten de nationale feestdag en het 
160-jarig bestaan van De Koninklijke Har-
monie Sinte-Cecilia.

zomeravonden
naar goede gewoonte staat er op dinsdag-
avond (van 28 juli-18 augustus) een film en 
op donderdagavond een muziekoptreden op 
het programma. Drie Bijzondere Gasten Met 
Talent, drie jonge kerels die ondanks hun 

zomer kondigt zich muzikaal aan
In juli en augustus zal het park van schoten 
er weer net iets anders uitzien. het grasveld 
ruimt plaats voor de gigantisch festivaltent 
die wederom niet onbenut zal blijven. de 
eerste zomerse zonnestralen hebben ons 
ondertussen al weten te bereiken, maar de 
echte zomer laat nog even op zich wachten. 
met een kleine greep uit het grote aanbod 
maken wij u alvast warm. 

beperking het publiek op een aangename 
manier weten te vermaken, vliegen er op 
30 juli als eerste in. De Correcties kan u aan 
het werk zien op 6 augustus en op de 13e 
van de maand is de Schotense coverband 
Ammorox aan de beurt. Ze tappen niet altijd 
uit hetzelfde vaatje, maar komen altijd weer 
met verrassende rock - en popnummers op 
de proppen. De swingende zevenmans for-
matie van de Lazy Jazz Men Band mag op 
20 augustus de hekken sluiten. 

Van rock tot kantklossen
De zomer zou in Schoten niet compleet zijn 
zonder Hello!Schoten, Schotens eigenste  
Wereldfestival van Folklore. Van 10 tot 17 
juli zal Schoten als gastgemeente folklore-

dansers uit onder andere Bolivia, Kirgizië, 
Maleisië en Portugal warm ontvangen. net 
zo uitbundig als er tijdens hello!Schoten 
gedanst wordt, wordt op 1 en 2 augustus 
aan kantklossen gedaan. Kantklosgroep De 
Kievit bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd 
met het 1ste Internationaal Kantfestival. 
Uiteraard wordt er in het park ook weer uit 
volle borst meegezongen tijdens Schoten 
Zingt. aan alle Schotense zangtalenten: hou 
vrijdag 14 augustus zeker vrij. 

Meer dan tweeduizend bezoekers en sterke 
concerten maakten van de eerste Rock 
Schoten vorig jaar meteen een voltreffer. 
organisatoren Pieter Vandergooten, nic 
Vanderplancke en Peter Wauters breien hier 
op 8 augustus graag een vervolg aan met 
niemand minder dan the Scabs als top of 
the bill, maar ook de Koninklijke harmonie 
Sinte-Cecilia die zowaar de rock-‘n’-roll-toer 
opgaat. 

park happening
op zaterdag 29 augustus zal Park happening 
Schoten de zomervakantie een waardig af-
scheid geven. De line-up is nog niet helemaal 
compleet, maar wij lichten alvast een tipje 
van de sluier op: de KetNetband bestaat 
dit jaar 15 jaar en dat komen de Schotense 
Charlotte leysen, Sien, thomas en Maureen 
vieren op de Park happening. De Belgische 
covergroep Level Six is daarna aan de beurt. 
Danceplaatjes en klassiekers op een hoog 
muzikaal niveau.  headliner van de avond is 
Café Flamand. Peter van de Veire en Miguel 
Wiels waren in februari al in Schoten om 
Den trol tot leukste café van antwerpen te 
kronen en op 29 augustus staan ze hier terug. 
Samen met onder andere niels de Stadsbader 
grasduinen zij uit 50 jaar Vlaamse muziek.

nieuwkomer: Globefest
naast een wereldfestival en een kantklos-
festival heeft Schoten nu ook haar eigen 
dancefestival. op zaterdag 4 juli organise-
ren geboren en getogen Schotenaar Jarko 
Peeters en z’n vrienden globefest aan de 
sportterreinen van de Zeurt. ‘ik heb al een 
aantal kleine events op m’n palmares staan 
en nu is het tijd voor iets groots. Samen 
met 8 vrienden hebben we de koppen bij 
elkaar gestoken en zijn we beginnen fan-
taseren over een dancefestival in ons eigen 
Schoten. na een jaar fieldwork dienden 
we in augustus 2013 bij de gemeente een 
aanvraag in. nu, bijna 2 jaar later, is het 
eindelijk zover: ons eigen dancefestival met 
onder andere dj Yves Deruyter. We hopen 
op zo’n 1500 man en daarom willen we aan 
iedereen, en dan vooral aan de Schotenaren, 
vragen om zeker met de fiets te komen.’ 

Tickets en info via www.facebook.com/
globefestschoten. Kaarten in voorverkoop 
kosten €5, aan de kassa betaalt u €8.
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‘Dit jaar zet het loKo, lokaal overleg Kin-
deropvang en opvoedingsondersteuning, 
mee haar schouders onder de Week van de 
opvoeding’, vertelt annick Degrève van de 
jeugddienst van Schoten. ‘het loKo is een 
adviesraad van allerlei Schotense betrok-
kenen die de kwaliteit van kinderopvang en 
opvoedingsondersteuning behartigen. Voor 
de Week van de opvoeding heeft het loKo 
verschillende Schotense partners gevonden 
om mee te werken. naast het huis van het 
Kind en de Schotense scholen, houdt de bib 
voorleesmomenten en in De Kaekelaar wordt 
op dinsdag 19 mei de film Boyhood getoond. 

Wandelzoektocht 
‘ook de gezinsbond draagt haar steentje bij’, 
vervolgt annick. ‘Samen met de jeugddienst 
heeft zij een wandelzoektocht in het park 
uitgewerkt. op het einde van de tocht kunnen 
de deelnemers terecht in de riddershoeve 
voor een gratis pannenkoek. Uit alle bin-
nengebrachte formulieren wordt een winnaar 
gekozen die een gratis ontbijt krijgt tijdens 
de Dag van het Park op 31 mei. Formulieren 
kan u in het Kasteel van Schoten tijdens de 
fototentoonstelling van hilde gilbos afhalen.’ 

dodehoekdemonstratie
De Schotense scholen worden ook bij de 
Week van de opvoeding betrokken. De 
gemeente wil leerlingen van het 6e leerjaar 
sensibiliseren over de beperkte zichtbaarheid 
van vrachtwagenchauffeurs. De demonstratie 
duurt ongeveer 45 minuten en gaat door op 
dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 
mei in de brandweerkazerne.’

Gratis appeldoosje
elke dag zetten verschillende overheden, vrije 
beroepen, middenveldorganisaties, vrijwil-
ligers en burgers zich in voor (aanstaande) 
gezinnen met kinderen en jongeren. Met 
de huizen van het Kind worden de krachten 
gebundeld zodat meer gezinnen beter on-
dersteund worden. in de Bode van Schoten 
van 5 mei kan je een bon uitknippen voor 
een gratis appeldoosje. Die bon kan je aan 
de fototentoonstelling inwisselen. Meer info: 
03-685 19 18 - huisvanhetkind@schoten.be

Opvoeden in je buurt
Van 16 tot 23 mei staat de Week van de Opvoeding in de kijker. In heel Vlaanderen 
en Brussel worden leuke activiteiten voor ouders en hun kinderen georgani-
seerd. het thema ‘Opvoeden in je buurt’ moet ouders er attent op maken dat 
verschillende organisaties deel kunnen uitmaken van het opvoedingsproces. 

lezing: 
hoe jongeren opgroeien
Jeugdpsychologe Mieke De Veuster ging met 
hilde gilbos in zee om bij de fotoreeks een 
lezing uit te werken. Ze confronteerde de 
jongeren met hun fotoreeks en liet hen vrijuit 
praten over vroeger, nu en hun toekomst-
plannen. hieruit puurde zij uitspraken die een 
overzicht geven van de thema’s die jongeren 
bezighouden tijdens het ‘groot worden’. Mie-
ke De Veuster belicht deze boeiende periode 
waarin jongeren hun meervoudige identiteit 
ontwikkelen en benadrukt het belang van 
dialoog met leeftijdsgenoten en volwassenen.

Kasteel van Schoten, tentoonstellings-
ruimte, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten 
do 21/05 om 20u - 90 min. Gratis. 
Inschrijven via jeugddienst Schoten, tel. 
03-685 19 18 - jeugddienst@schoten.be 

Fototentoonstelling: 
Groot Worden
Van 18 tot 22 mei kan je in het Kasteel 
van Schoten de fototentoonstelling ‘groot 
worden’ bekijken. in een periode van zes 
jaar fotografeerde hilde gilbos twaalf 
jongeren tussen hun 12e en 18e levensjaar. 
De portretten werden allemaal in dezelfde 
opstelling gemaakt zonder enige aanwijzing 
van de fotografe. De foto’s moesten een 
representatie maken van hoe de jongeren 
zich op dat moment voelde. Drie jaar later, 
op hun 21ste verjaardag, werd een nieuw 
portret gemaakt. Deze keer volledig volgens 
hun wensen om een beeld te maken dat 
een stukje van hun identiteit toont. Dit re-
sulteerde in een beklijvend document over 
jongeren in hun pubertijd en het opgroeien 
naar volwassenheid. 
 
Kasteel van Schoten – tentoonstellings-
ruimte – Kasteeldreef 61, 2900 Schoten 
ma 18/5, di 19/5 en vrij 22/5 van 15u30-
18u; woe 20/5 van 14u-18u; do 21/5 van 
18u-20u. Gratis. Inschrijven is niet nodig. 

Emma: “Ik had trager volwassen willen worden”

Voor meer informatie over de geplande 
activiteiten kan je weldra terecht op 
www.groeimee.be/kalender.

Klaas: “Soms moest ik wenen omdat ik niet wist wat er zou komen”
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jeugdwelzijnswerker Gino

op 16-jarige leeftijd stelde gino zichzelf de 
vraag wat hij later wilde worden. geen ge-
makkelijke vraag voor een jonge kerel van 16. 
toch voelde hij toen al sterk de behoefte om 
iets te doen waar hij voldoening uit kon halen. 
hij wilde voor en met mensen werken. ‘of ik 
nu een 3-jarige kleuter een verhaal voorlees of 
een 89-jarige oma help bij het rechtstaan, dat 
maakt voor mij niets uit’, vertelt gino. ‘Zolang 
ik maar met mensen bezig ben. tijdens mijn 
studie, mijn stages en mijn vrijwilligerswerk 
ben ik met heel wat verschillende mensen van 
verschillende leeftijden in contact gekomen. 
gaandeweg werd duidelijk dat werken met 
tieners of jongvolwassenen mij het meeste 

Brug tussen jeugd en lokale overheid

schoten heeft er sinds kort een nieuwe jeugdwelzijnswerker bij. de jeugd-
dienst ging opzoek naar iemand die in de smaak zou vallen bij de jeugd, iemand 
die het zag zitten om af en toe de straat op te gaan en iemand die schoten min 
of meer kent. hun oog viel op opvoeder Gino Ibie. 

ligt. ik ben dan ook erg blij dat ik hier, bij de 
jeugddienst, mij vooral op deze doelgroep 
mag en kan toespitsen.’ 

hulpverlener, lesgever, ambu-
lancier en speelpleinwerker 
‘in mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij het 
rode Kruis van Schoten en bij Koraal VZW. 
Bij het rode Kruis ben ik voornamelijk met 
twee zaken bezig: enerzijds ben ik actief als 
hulpverlener. Zo is het goed mogelijk dat je 
mij in mijn rode Kruis uniform tijdens de 
Braderij, hello!Schoten of de Park happening 
tegen het lijf loopt. het is een fijne manier om 

mensen te helpen. anderzijds geef ik les over 
eerstehulpverlening. hier heb ik uiteraard 
eerst een opleiding voor gevolgd en sinds 2 
jaar geef ik in Schoten ehBo-cursussen aan 
scholen en bedrijven. ik probeer ook wat 
ervaring op te doen als ambulancier. Zo rijd ik 
af en toe op erkende 112-standplaatsen zoals 
het Stuivenberg ziekenhuis, het Middelheim 
en de haven van antwerpen.’ 

‘ik ben ook vrijwilliger bij Koraal VZW. Dat is 
een organisatie die zich onder andere inzet 
voor speelpleinwerking en voor het Centrum 
voor Kinderzorg en gezinsondersteuning 
(CKg). toen de jeugddienst van Schoten een 
jeugdwelzijnswerker zocht, hebben ze de 
directeur van de jeugdafdeling van Koraal 
gecontacteerd met de vraag of hij niemand 
kende. hij heeft mij met de jeugddienst in 
contact gebracht, ik heb gesolliciteerd en 
mocht beginnen.’ 

een afwisselende en 
uitdagende job
‘het jeugdwelzijnswerk houdt veel in. een 
deel van het werk is het straathoekwerk. 
ongeveer 6u per week trek ik de straat op 
om er voor de jongeren uit Schoten ‘te zijn’. 
nu ben ik uiteraard nog een nieuw gezicht. 
ik spreek voorlopig vooral zelf de jongeren 
aan met de hoop dat zij in de toekomst naar 
mij zullen komen als ze met problemen of 
ideeën zitten en dat ze weten dat ze bij 
mij terecht kunnen. ik heb al gemerkt dat 
er onder de jeugd heel wat goede ideeën 
circuleren. het is leuk dat ik dat luisterend 
oor kan en mag zijn.’
 
‘ik verwacht vooral een uitdagende en afwis-
selende job. ik hoop hier vooral te doen wat 
ik graag doe: omgaan met mensen. ik wil 
een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor 
de jongeren hier en bijdragen tot een beter 
en fijner Schoten voor deze jeugd. ik wil naar 
hen luisteren en hen in de mate van het 
mogelijke verder helpen. Momenteel ben ik 
onder andere bezig met de laatste hand te 
leggen aan de renovatie van het skatepark 
aan de Zeurt en wie weet beter dan wie ook 
hoe we zo’n renovatie moeten aanpakken? 
De jongeren die er skaten natuurlijk. ik vraag 
hen naar wat zij nodig vinden en ga samen 
met mijn collega’s met die informatie verder 
om de renovatie te doen slagen. naast het 
straathoekwerk ondersteun ik de jeugddienst 
in al haar taken. Denk maar aan speelstraten, 
de grabbelpas en de vele andere zaken waar 
de jeugddienst dag in dag uit mee bezig is. 
in de toekomst willen we vooral inzetten 
op diversiteit, kinderarmoede en een goed 
contact met de secundaire scholen.’

De nieuwe jeugdwelzijnswerker Gino Ibie: 
“Ik wil een luisterend oor bieden voor de Schotense jongeren.” 7
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Van maandag 8 juni tot en met zaterdag 
20 juni zijn alle lessen in de gemeentelijke 
academie voor Muziek en Woord voor ieder-
een vrij toegankelijk. Wie zich vervolgens wil 
inschrijven, kan dat doen op volgende data:
•	 van maandag 15 juni tem vrijdag 26 juni 
 maandag tot vrijdag: 15u - 20u 
 zaterdag: 9u30 - 11u30
•	 van dinsdag 25 tem zaterdag 29 augustus 

+ maandag 31 augustus
 van 9u - 12u
•	 van dinsdag 1 tem woensdag 30 september 
 maandag tot vrijdag: 15u - 18u
 donderdag extra: 19u - 21u
 zaterdag: 9u30u – 11u30
  
Meer info via de Gemeentelijke Academie 
voor Muziek en Woord, Jozef van Craen-
straat 4, 2900 Schoten – 03 685 02 56
gamw@schoten.be – www.academieschoten.be 

Ontdek de academie
op zaterdag 20 juni zet de academie beel-
dende kunsten haar deuren open voor het 
publiek. iedereen is welkom tussen 11u en 
17u om zich onder te dompelen in barok. 
neem een kijkje in de ateliers en geniet 
van de artistieke werken van de leerlingen. 

Je kan je die dag ook inschrijven voor het 
volgende schooljaar. Docenten staan ter be-
schikking voor meer informatie en je kan er 
deelnemen aan creatieve activiteiten. Deze 
boeiende ontdekkingstocht in de academie 
kan je zeker en vast inspireren. Misschien 
hangt jouw werk hier volgend jaar ook wel.

Jong of oud, met of zonder ervaring. er is 
voor elke leerling een atelier dat bij je past.
Ateliers voor kinderen
•	 Kinderatelier
•	 Kinderatelier	animatiefilm	 (vanaf	9	 jaar)
Ateliers voor jongeren
•	 Animatiefilm	 (vanaf	12	 jaar)
•	 Beeldende	vorming	 (vanaf	12	 jaar)
•	 Digitale	beeldende	vorming	(vanaf	14	jaar)
Ateliers voor volwassenen
•	 Beeldende	vorming	
•	 Tekenen
•	 Schilderen

Meer info: Academie Merksem filiaal Scho-
ten, Vordensteinstaat 47, 2900 Schoten 
03-685 03 00 - www.academiemerksem.be
info.beeld@academiemerksem.be 
 

Tover uw straat om tot speelstraat
al bijna meer dan 15 jaar roept de gemeente tijdens de zomervakantie enkele 
schotense straten uit tot speelstraat. Gedurende twee halve dagen per week 
kunnen kinderen, net als vroeger, gezellig samen op straat spelen.

aan het begin en einde van de straat, of 
een deel ervan, worden hekken geplaatst 
om de auto’s tegen te houden. het kleur-
rijk speelstraatlogo maakt de chauffeurs er 
attent op dat ze moeten omrijden. en of de 
straatbewoners dat leuk vinden? Vraag dat 
maar aan de kinderen van de tarwestraat, 
eduard De Backerstraat, Dennenweg, Villerslei 
en de Koloniestraat. Deze straten of delen 
ervan werden vorige zomer uitgeroepen tot 
speelstraat.
 
Wilt u uw eigen straat kandidaat stellen als 
speelstraat voor de zomer van 2015? Praat er 
dan over met uw buren en dien gezamenlijk 
een aanvraag in. De gemeente vraagt dat u 
vooraf in de straat een enquête afneemt om 
na te gaan of er voldoende draagvlak is. er 
wordt steeds gestreefd naar een goedkeuring 
van 80% van de betrokken bewoners. Dit is 
ook verplicht in straten die in het verleden 
al speelstraat waren. houd er ook rekening 
mee dat enkele geëngageerde mama’s en 
papa’s tijdens de zomer de hekken moeten 
plaatsen en weghalen. 
 
enquêteformulieren en meer informatie over 
de speelstraten kan u krijgen bij de jeugd-
dienst. Kandidaat-speelstraten moeten hun 
aanvragen uiterlijk 19 mei indienen. het 
reglement en alle speelstraatformulieren 
kan u ook terugvinden op de website van 
de gemeente Schoten. 
 
Meer info via jeugddienst Schoten, Sint-Cor-
dulastraat 10, 2900 Schoten – 03-685 19 18 - 
jeugddienst@schoten.be – www.schoten.be  
 

Open lessen bij de GamW

Ontdek de Academie op zaterdazg 20 juni.Open lessen bij GAMW.
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34 Jaar geleden verliet Mina Naresh (61) 
indië om zich samen met haar Belgische 
man in de Schotense wijk Bloemendaal te 
vestigen. ‘ik vind het klimaat hier veel aan-
genamer dan in Mumbai’, lacht goedlachse 
Mina. ‘Daar is het veel te warm voor mij.’ 
in haar thuisland volgde ze een opleiding 
textieldruk, maar werken in een textiel-
fabriek sprak haar niet meteen aan. haar 
passie voor zijdeschilderen bleef een hobby, 
terwijl Mina van het onthaalmoederschap 
haar beroepsbezigheid maakte. 

‘textieldruk, hoe mooi ook, is mijn ding 
niet. ik maak immers heel graag exclusieve 
dingen’, vertelt Mina. ‘Bij het schilderen op 
papier of op canvas blijft de verf min of meer 
behouden zoals zij wordt gepenseeld. Maar 
bij het schilderen op zijde vloeit de verf met-
een uit, waardoor er interessante patronen, 
overgangen en kleurschakeringen ontstaan. 
Je kan het vergelijken met aquarel schilderen. 
Daar houd ik mij trouwens ook af en toe mee 
bezig. inspiratie doe ik op in de natuur. Zo 
vind ik klaprozen bijvoorbeeld heel mooi 
om weer te geven. abstract schilderen zou 
me misschien ook wel lukken, maar spreekt 
mij niet aan.’ 

 
Mina beperkt zich niet enkel tot zijdeschil-
derijen, al dan niet driedimensionaal. Ze 
beschildert ook lampenkappen en kledij. 
Daarnaast bespeelt zij al 11 jaar de harp. ‘ik 
schreef mij in aan de gaMW om mando-
line te leren. Maar omdat er daarvoor geen 
muzieklessen bestaan, koos ik voor de harp, 
ook een bijzonder fijn instrument.’ en ook als 
harpiste zagen en hoorden we Mina naresh 
aan het werk tijdens de WaK.  

zijdezachte woord-
kunstenaars bij de Wak
Wanneer u dit leest, is de 20ste editie van de Week van de amateurkunsten 
alweer voorbij. We willen het echter niet nalaten om twee van de vele ama-
teurkunstenaars even in het zonnetje te zetten: zijdeschilderes mina naresh 
en woordkunstenaar Ivan liégois.

Gepassioneerd
woordkunstenaar
Ivan Liégois (65), bediende op rust, is sinds 
7 jaar een gepassioneerd woordkunstenaar. 
‘ik heb me altijd al erg geïnteresseerd voor 
theater’, begint ivan, ‘maar evenwel zonder 
de ambitie om teksten uit mijn hoofd te 
leren. toen ik echter met het vertellen 
van verhalen aan volwassenen in aanra-
king kwam, ging er een wereld voor me 
open. Mijn inspiratie haal ik uit verhalen 
die ik hoor vertellen door anderen of die 
ik in boeken lees. Die verhalen laat ik dan 
gedurende drie weken bezinken alvorens ik 
ze zelf vertel. ik verkies grappige en niet be-
lerende verhalen, maar allerlei soorten zijn 
bruikbaar, op voorwaarde dat ze niet plat-
vloers, maar van een bepaald niveau zijn.’

‘ik put graag uit het werk van tsjechov, 
Dahl of timmermans en dat is ook een van 
de redenen waarom ik liever voor rijpere 
volwassenen vertel. in dergelijke verhalen 
komen archetypes voor die bij jongeren niet 
volledig gekend zijn, zoals bijvoorbeeld een 
bos- of veldwachter. Daarnaast vind ik het 
boeiend om volwassenen verhalen te vertel-
len omdat zij dat niet meer gewend zijn. 
ik doe er gemiddeld een kwartier over om 
een verhaal te vertellen. omdat daar geen 
avond mee te vullen is, hou ik van interactie 
met de toehoorders en voorzie ik steeds 
muzikale omlijsting. het wordt als het ware 
een soort veredeld kampvuur, zeg maar.’ 
 
liégois nam al eerder deel aan WaK-edities, 
maar dan als zanger. Want ook muziek is een 
hobby van deze Schotenaar. ‘ik hou ervan 
om met mensen zonder muzikale scholing 
te zingen en om hen hun eigen zangstem 
te leren ontdekken. ook een monochroom 
schilderij kan heel mooi zijn; het hoeft 
niet altijd uit duizend kleuren te bestaan.’
 

 
     

Mina Naresh: zijdeschilderen is haar passie.

Verhalenverteller Ivan Liégois.
9
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[ dag van het parK ]

‘in tegenstelling tot vorig jaar gaat de Dag 
van het Park 2015 door in het gemeentepark 
van Schoten en niet in het Cogelspark’, vertelt 
Mieke Van gorp van de milieudienst van 
Schoten. ‘De milieudienst zal samen met de 
gezinsbond, de cultuurdienst en de bib een 
eerder bescheiden, maar toch boeiend pro-
gramma uitbouwen. Deze Dag van het Park 
staat in Schoten in het teken van insecten.’ 

Gezinsontbijt
naar goede gewoonte begint de dag om 
9u met een gezellige ontbijtpicknick van de 
gezinsbond. tot 11u30 kan u in het kasteel, 
met inschrijvingsbewijs, een gezond ontbijt 
afhalen. hiervoor hoeft u geen lid te zijn, 
maar op voorhand inschrijven is wel verplicht, 
ook voor leden. Vergeet niet zelf een bord, 
beker, bestek, stoeltje of kussentje, graszeiltje 
of dekentje en een heel goed humeur mee 
te brengen. 

dag van het park zondag 31 mei
Ontbijten met insecten
‘de liefde van de parkbezoeker gaat door de maag!’. zo luidt de leuze van de dag 
van het park 2015. het agentschap voor natuur en Bos heeft zich voor het thema 
‘smaak’ laten inspireren door de hype rond lekker eten en drinken, kookboeken 
die de boekenbeurs overheersen en tv-koks die de rol van moderne held op 
zich nemen. Op zondag 31 mei staan in schoten geen wafels of pannenkoeken 
op het menu, wel smakelijke insecten.

leden van de gezinsbond betalen 4 euro, 
niet-leden 5 euro en kinderen tot 6 jaar 
hoeven niets te betalen. inschrijven kan 
door overschrijving van het correcte bedrag 
op rekeningnummer Be55 4163 2246 2144 
op naam van gezinsbond Schoten met ver-
melding van naam, aantal volwassenen en 
aantal kinderen. De inschrijving wordt pas 
genoteerd wanneer het bedrag gestort is. 

Voor groot en klein
in het park en het kasteel kan u tijdens of 
na het ontbijt gratis deelnemen aan tal van 
leuke activiteiten. De kleintjes krijgen les in 
het peuterknuffelturnen en kinderen tussen 
5 en 12 jaar kunnen vanaf 11u deelnemen 
aan Project Insect: een insectenworkshop 
onder leiding van artforum. in het kasteel 
stelt de cultuurdienst werken van verschei-
dene kunstenaars rond insecten tentoon. 
Schotens kunstenaar tjen heyligen zal vanaf 

www.dagvanhetpark.be 

ZONDAG 31 MEI 2015

V.
U

.: 
M

ar
le

en
 E

ve
ne

po
el

, K
on

in
g 

Al
be

rt
 II

-la
an

 2
0 

 b
us

 8
, 1

00
0 

Br
us

se
l

DVHP_2015_A3 affiche.indd   1 02/02/15   11:37

10u uit een stam van een zomereik een 
kunstwerk creëren. Die eik werd begin dit 
jaar gekapt in het park om schade aan de 
onderliggende drukgasleidingen te voorko-
men. tjen heyligen laat deze mooie zomereik 
nu gerecycleerd terugkomen.
 
Voor de dansliefhebbers brengt dansgroep 
Jan Pirrewit een toffe dansdemonstratie en 
in de Valkentoren voorziet de bib een gezel-
lig leeshoekje. in het Park-iet organiseert 
de werkgroep transitie van Schoten een 
speelgoedbeurs. U kan er speelgoed ruilen 
tegen ander speelgoed. Verder komt u aan 
de imkerstand meer te weten over bijen en 
honing en krijgt u de kans om puur natuur 
wassen kaarsen te maken. 

Voor een minihapje gaat u langs bij de 
insectenfoodbar. als u het ontbijt en het 
insectentoetje wat wil laten zakken, trekt u 
met de natuurgidsenvereniging mee op een 
insecten-detecteerwandeling. gaat u liever 
mee op fototocht? Sluit u dan aan bij de 
Fauna Flora Fotoclub Schoten en doorkruis 
met hen het park met de macrolens in de 
aanslag. 

Dag van het Park, zondag 31 mei vanaf 9u 
in en rond het park van Schoten. Meer info: 
milieudienst Schoten - Verbertstraat 7, 2900 
Schoten - 03-685.04.62 - milieudienst@
schoten.be

Boomzaagspecialist Tjen Heyligen gaat een omgehakte eik uit het park 
recycleren tot kunstwerk. 10
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‘onze planeet verdient een herstructurering 
wat betreft het aanwenden van dierlijke eiwit-
ten’, vertelt zaakvoerder Wouter De Vriendt. 
‘De wereldwijde vraag naar die eiwitten stijgt 
ieder jaar en tegen 2030 zal onze aarde die 
vraag niet meer aankunnen. Daarom moeten 
we er nu zuiniger mee omspringen. het eten 
van insecten levert een alternatieve bron van 
dierlijke eiwitten, omega-3 vetzuren, ijzer 
en vitamines. het kweken van insecten is 
bovendien milieuvriendelijk en vergt minder 
voedsel en ruimte. het gebruik van insecten 
binnen de gastronomie is dus een zeer 
slimme en gezonde verrijking.’ 

‘ik ben met MiniFooD gestart in 2014’, vervolgt 
Wouter. ‘Zelf eet ik 2 tot 3 keer per week 
insecten. op de Dag van het Park zal er in 
Schoten een info-degustatie-stand staan met 
tal van bereidingen van diverse insectensoor-
ten. ik raad iedereen aan om zeker eens langs 
te komen. enerzijds om iets nieuws te zien en 
te proeven, anderzijds om iets bij te leren en 
daarnaast natuurlijk ook omdat ons enthou-
siasme en optimisme heel besmettelijk is!’ 

Insecten op het menu
dé grote publiekstrekker wordt zeker de insectenfoodbar van miniFOOd. die laat 
u kennismaken met entomofagie of het eten van insecten. Via infosessies en 
degustaties wil deze onderneming haar publiek sensibiliseren voor het eten 
van deze kleine diertjes. Wist u trouwens dat wereldwijd ruim 1.500 insecten-
soorten als eetbaar worden beschouw? 

smaken verschillen
‘er zijn heel veel soorten eetbare insecten, 
maar bij vele kleine soorten is er weinig 
‘eten’ aan of heb je enkel schild’, legt Wou-
ter uit. ‘harige rupsen, vliegen, muggen en 

na vele jaren heeft de gemeente eindelijk een 
goedgekeurd bos-en landschapsbeheerplan 
voor haar gemeentepark. Voor het plan ging 
landschapsecoloog ir. Joke ossaer aan de slag 
met de principes van het harmonisch Park- en 

een beheerplan voor het gemeentepark
groenbeheer (hPg) en paste deze toe op het 
park van Schoten. er werd ook een enquête 
georganiseerd onder de Schotenaren. Met 
deze info ging vervolgens groendeskundige 
Willem-Jan Bruyninckx samen met het Pro-

wildpluk-kakkerlakken zijn de niet-eetbare 
soorten. Van alle insecten worden meelwor-
men het meest gegeten. Ze zijn immers het 
gemakkelijkst te kweken. Uiteraard is dat 
allemaal heel persoonlijk. Sommige mensen 
verkiezen een krekel of een sprinkhaan. De 
ene soort is sappiger of vleziger, maar de 
meeste diertjes hebben een nootachtige 
smaak. Daarnaast, net zoals bij een stukje 
vlees, smaakt het gerecht vooral ook naar de 
bakwijze, de gebruikte kruiden en de saus. 
het zou mooi zijn als deze trend in België 
verder zou groeien. insecten zijn lekker en 
bovendien heel gezond.’ 

Meer info over MiniFOOD via wouter@
minifood.be of www.minifood.be.

vinciaal instituut voor hygiëne verder aan 
de slag. het resultaat is een nu afgewerkt 
beheerplan met een wetenschappelijk onder-
bouwd toekomstplan voor zowel het geklas-
seerde landschap als de bosbestanden waar 
aan natuurontwikkeling gedaan kan worden. 

nu de goedkeuring een feit is, kan de 
gemeente starten met de beschreven be-
heerwerken. Zo zal gedurende de volgende 
20 jaar voorzien worden in het onderhoud 
van het kasteel en haar parklandschap. Dat 
zal zo gebeuren dat de aanwezige sport- en 
cultuuractiviteiten nog steeds jaarlijks kun-
nen plaatsvinden. Zowel sportliefhebbers 
als personen die liever de rust opzoeken, 
kunnen terecht in het zuidelijke deel van 
het park. Daar wordt een loopparcours met 
wegwijzers geplaatst en zal natuurontwikke-
ling volop de kans krijgen. De poelen krijgen 
een gepast beheer en er worden bosranden 
met mantel- en zoomvegetatie aangelegd. 
een prachtig park is dit met veel potentieel 
dat bovendien ook bijenvriendelijk is. 

Op het menu tijdens de Dag van het Park: krokante en naar verluidt lekkere insecten.

Het gemeentepark, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor Schotenaren 
die van natuur, cultuur, sport en rust houden. 11
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[ natuur ]

De Vrienden van Vordenstein tijdens hun winteractie waarbij ze 
het kwetsbare heidebestandje onder handen namen 
en andere opschietende planten verwijderden.  
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De groep werd in 2001 opgericht met als 
doel een harmonisch parkbeheerplan op 
te stellen. het agentschap voor natuur en 
Bos wilde de buurtbewoners en geïnteres-
seerden hierbij betrekken en, in de mate 
van het mogelijke, ook effectief met hun 
mening rekening houden.  ‘er was toen erg 
veel interesse’, vertelt gunther, een van de 
Vrienden. ‘iedereen waardeerde het enorm 
dat naar hen geluisterd werd. in 2008 was 
het iets stiller rond de groep. toen heb ik, 
samen met Paul, een andere vriend, in 2009 
het initiatief genomen om de vriendenkring 
nieuw leven in te blazen. op dat moment 
waren we met ongeveer 40 leden. Sindsdien 
is het aantal leden sterk de hoogte in ge-
schoten. Vandaag zijn we met 250 vrienden.’   

Warm maken
‘Dankzij de ondersteuning van het agent-
schap voor natuur en Bos hoeven de leden 
geen lidgeld te betalen’, vervolgt gunther. 

Vrienden van Vordenstein
250 vrienden onder elkaar
Bezoekers die graag op de hoogte willen blijven, mensen die gefascineerd 
zijn door de orangerietuin, vrijwilligers die zich actief willen bezig houden en 
experten die gespecialiseerd zijn in paddenstoelen, vlinders of bomen. dat zijn 
de Vrienden van Vordenstein. een groep mensen die om verschillende redenen 
Vordenstein en het peerdsbos een warm hart toedragen.

‘We proberen het geheel zo laagdrempelig 
mogelijk te houden. ons hoofddoel is om 
geïnteresseerden te informeren en warm 
te maken voor al wat leeft, groeit en bloeit 
in Park Vordenstein en het Peerdsbos. Via 
wandelingen, uitleg over het beheer en 
verschillende werkdagen laten we de mensen 
met deze magnifieke plaats  kennismaken. 
Zo willen we voorkomen dat deze prachtige 
natuur een ver-van-mijn-bedshow wordt.’ 

‘Jaarlijks organiseren de Vrienden een 8-tal 
gezamenlijke activiteiten. Daarnaast zijn er 
nog verschillende mensen die, al dan niet 
op individuele basis, actief zijn. Zij voeren bij-
voorbeeld beheerwerken uit, gidsen groepen 
of doen onderzoek en monitoring. iedereen is 
hier welkom. of je nu iets kent van natuur of 
niet. We proberen onze interesses en kennis 
met elkaar uit te wisselen. We voelen ons 
bevoorrecht omdat we in deze verstedelijkte 
omgeving over zo’n uniek gebied beschikken 
en dat willen we met iedereen delen.’ 

Meer info over vrijwilligen bij de Vrienden van 
Vordenstein via Dirk, één van de arbeiders 
van de Vordensteinploeg – 0479 62 02 18 -
dirk.vanhimbeeck@lne.vlaanderen.be

Word jij de volgende vriend?
‘We zijn momenteel opzoek naar extra vrij-
willigers. We willen mensen op een actieve 
manier laten bijdragen aan het beheer en be-
houd van park Vordenstein en het Peerdsbos. 
hoewel het agentschap voor natuur en Bos 
op verschillende manieren veel investeert, 
zoals bijvoorbeeld aannemers die werken 
uitvoeren, herstellingen of restauraties van 
gebouwen doen, zijn er nog veel taken die 
blijven liggen. het beheerteam heeft immers 
naast Vordenstein tal van andere gebieden, 
verspreid over 650 hectare, op haar lijstje 
staan. ik ben ervan overtuigd dat vrijwilligers 
en een professioneel team elkaar hier perfect 
kunnen aanvullen.’
 
‘Voor de zomer zijn we onder andere opzoek 
naar bloemenknippers. Wekelijks moeten de 
oude bloemen in onze grote dahliacollectie 
weggeknipt worden om de overvloedige 
bloei te behouden. ook vrijwilligers die op 
regelmatige basis de bloembakken en de 
potplanten in de tuin willen sproeien zijn 
meer dan welkom. Klusjesmannen om de 
infoborden op te waarderen en van schar-
nieren te voorzien mogen zich ook melden. 
Diverse jobs en taken genoeg!’

Ben je geïnteresseerd of heb je zin om aan 
de slag te gaan als vrijwilliger? laat dan 
zeker van je horen en zoek samen naar 
een goede en zinvolle invulling waarbij jou 
talenten volop benut worden. Je hoeft geen 
specialist te zijn, het is jouw inbreng als 
bezoeker die telt. Je verbindt je ook nergens 
toe en je wordt vrijblijvend uitgenodigd voor 
de activiteiten. om deel uit te maken van 
de vriendenkring geef je enkel je naam en 
adres door aan vriendenkring.vordenstein@
hotmail.com. 
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Pierre De Roo
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Pierre groeide op in roeselare en woonde 
ook lange tijd in de antwerpse zuidrand. ‘Je 
moet van elders komen om te beseffen hoe 
groen het hier is’, toont Pierre zich een echte 
ambassadeur van de Schotense natuur. ‘Meer 
dan 80% van de inwoners van Schoten heb-
ben minstens 30 hectare openbaar groen ter 
beschikking op wandelafstand. Dat is een heel 
goede graadmeter. ik voel me bevoorrecht.’
Park Vordenstein en het Peerdsbos zijn ge-
liefde observatieplekken van Pierre. hij stelt 
er zijn verrekijker scherp op vogels, maar de 
laatste jaren ook steeds meer op zijn favoriet 
studieobject: libellen. en dat doet hij niet 
alleen omdat die insecten zo mooi zijn of 
dikwijls van die tot de verbeelding sprekende 
namen dragen.

Waterkwaliteit
‘libellen, die hun eitjes alleen in water leg-
gen, ondergaan verschillende stadia om zich 
tot volwassen libel te kunnen ontwikkelen. 
Voor hun larvale levenscyclus, die bij som-
mige soorten tot vier jaar kan duren, zijn 
ze aangewezen op heel zuiver water. het 
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Verliefd op een waterjuffer
Waarnemingen.be barometer voor schotense natuur
niet alleen op de dag van het park is het fijn toeven in de schotense natuur. Vraag 
dat maar aan pierre de Roo (69). hij is één van de meest actieve medewerkers 
aan de website waarnemingen.be, waarop sinds 2008 alle in Vlaanderen 
waargenomen diersoorten geregistreerd worden: van zeldzame waterjuffers 
en libellen tot ingekorven vleermuizen en zelfs een zeldzame slangenarend. 

waarnemen van libellen is dus een goed 
middel om de waterkwaliteit in een gebied 
in te schatten’, weet Pierre. 

‘in Vlaanderen komen zo’n zestigtal soorten 
libellen voor. De helft daarvan kan je met 
wat geluk zien voorbijvliegen in Schoten. 
Dat is heel wat en dus een goed teken. Daar 
horen zeldzame en beschermde soorten bij 
zoals mijn favoriet de bosbeekjuffer, een 
vliegend juweeltje dat je boven de laarse 
Beek kan spotten. andere soorten die ik zelf 
al heb waargenomen zijn o.m. de bruine 
winterjuffer – de enige soort die de winter 
overleeft - en de bruine glazenmaker. Die 
laatste is een grotere en heel mooie soort, 
bruin, met blauwe en gele accenten.’

Pierre geeft elke waarneming minutieus in 
via de website waarnemingen.be. ‘het in 
kaart brengen van de omgevingskwaliteit 
via observatie van de biodiversiteit kan je 
natuurlijk niet alleen aan. het delen van je 
kennis is een meerwaarde. De beschikbare 
zoekfuncties in het programma maken het 
beheer van de eigen waarnemingen gemak-

zeg niet zomaar 
juffer tegen libel
‘Juffers’ is de verzamelnaam voor de klei-
nere soorten die, in rust, meestal gezien 
worden met de vleugels boven het achterlijf 
gevouwen. ‘libellen’ is de verzamelnaam 
voor de grotere soorten die, in rust, de vleu-
gels open houden haaks op het achterlijf.

kelijk en bieden ook de mogelijkheid data 
van derden te betrekken voor de aanvulling 
van je persoonlijke kennis.  Vroeger schreef 
ik alles op in kleine boekjes, maar die bekeek 
ik dan vaak niet meer of vond ik niet terug 
wanneer ik ze nodig had.’

naast een hele reeks libellen en waterjuffers, 
behoren ook een toevallig overvliegende 
slangenarend, gespot vanuit eigen tuin in de 
wijk elshout, en ingekorven vleermuizen in 
de buurt van het Fort van Schoten tot Pierres 
meest bijzondere waarnemingen. 

Wat is waarnemingen.be?
een website van natuurpunt Studie en de 
Stichting natuurinformatie waar natuur-
waarnemingen geraadpleegd en gemeld 
kunnen worden. intussen zijn er al 16 mil-
joen waarnemingen van meer dan 16.000 
verschillende soorten. in 2014 voegden 
7.400 verschillende waarnemers meer dan 
2,5 miljoen waarnemingen in, waarvan veel 
met foto’s. De foto’s en zeldzaamheden 
worden nagekeken door een team van wel 
74 vrijwillige validatoren. Waarnemingen.be 
wordt steeds vaker ingezet voor wetenschap-
pelijk of beleidsonderzoek.

Waarnemingen.be raadplegen kan zonder in 
te loggen. om een waarneming te melden 
moet je jezelf eenmalig registreren via een 
eenvoudige gratis registratie: http://waar-
nemingen.be/registreer.php. nadien kan 
je gemakkelijk waarnemingen melden als je 
de juiste plaats weet. Voor smartphones zijn 
er toepassingen om in het veld meldingen 
te doen.

De bruine waterjuffer, de enige juffer in Vlaanderen die overwintert en in april eitjes legt. 
Op de cover van Info Schoten staat de prachtige weidebeekjuffer. 
Ook deze soort is te zien op de Laarse Beek. 
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schoten loopt 
tijdens de Braderij
 
Tijdens de Braderij van Schoten wordt op 
21 juni ook de 3e Braderijloop gelopen. 
Deze unieke wedstrijd is het resultaat van 
de samenwerking tussen verschillende 
clubs, verenigingen, de middenstand en 
gemeentediensten. 

‘lopen is erg populair’, vertelt Marc Per-
soons van de Schoten atletiek Vereniging. 
‘Dat blijkt uit de inschrijvingen voor onze 
jaarlijkse loopinitiatie Start-loop-haal het 
lint. We zijn dit jaar gestart met 50 deel-
nemers, waaronder Dirk Verschueren. hij is 
onze meest trouwe deelnemer: tijdens deze 
10e editie nam hij voor de 10e keer deel. 
het moeilijkste moment van de 10 weken 
durende loopinitiatie hebben we ondertus-
sen achter de rug, namelijk het zetten van 
de eerste stap. ik hoop dat ik op 21 juni 
veel van die beginnelingen zie starten en 
finishen aan de meet van de Braderijloop.’ 
 
‘De rope skippers van rSC rivierenhof 
zorgen voor een stevige opwarming en 
de ludieke deelname van onze helden 
van de Schotense Brandweer zorgt ook 
steeds voor heel wat ambiance. Start en 
aankomst liggen op wandelafstand van de 
sfeervolle braderij die op vrijdag, zaterdag 
en zondag in het centrum doorgaat. De 
ideale combinatie dus: eerst lopen in het 
park en vervolgens slenteren door de 
Paalstraat’, lacht Mark.

Meer informatie en inschrijven via Scho-
ten Atletiek Vereniging - Marc Persoons 
0477 72 21 54 - marc.atletiek@hotmail.com
www.schoten-atletiek.be. Zie ook affiche 
op rugzijde van deze Info Schoten.

De eerste vroege vogel die we strikten voor 
een babbeltje is buurtbewoner Roel Geens 
(33). ‘ik ben onderweg voor een toertje van 
7 km’, puft hij. ‘Veel meer moet dat niet zijn 
voor mij. ik doe dit gewoon om fit te blijven 
en omdat het leuk is. ik heb geen bepaald 
doel voor ogen.’ over de vraag wat zijn fa-
voriete loopplek is, hoeft roel geen seconde 
na te denken. ‘Domein Vordenstein en het 
Peerdsbos. ik woon vlakbij in de thuretstraat, 
waarom zou ik het verder gaan zoeken?’ 

Mark Bresseleers (55) kan je 5 dagen op 
7 al joggend aantreffen. ‘Vandaag loop ik 
‘gewoon’ 15 tot 20 km’, glimlacht hij. ‘ik ben 
dan al gauw twee uurtjes onderweg. ik doe 
het voor de gezondheid maar stel mezelf toch 
ook wel doelen. Binnenkort doe ik mee aan de 
ten Miles en ik hoop 2 minuten beter te doen 
dan vorig jaar, 1u15 dus. ook de Braderijloop 
staat op het programma.’ 

stilte en rust
Met muziek van Studio Brussel in de oortjes 
staat Sigrid Jacobs (44) uit de asbroeklaan 
in de startblokken. ‘ik doe vandaag ‘een 

schoten loopt
Iedereen loopt, zo lijkt het soms, en niet in het minst in onze eigen groene ge-
meente. Of het nu ter voorbereiding is van de Ten miles of de Braderijloop of 
gewoon om het hoofd leeg te maken: redenen genoeg om de loopschoenen aan 
te trekken. Info schoten vatte vroeg in de ochtend post aan domein Vordenstein 
om enkele zondagse lopers te spotten. allen waren ze het eens: lopen is fun 
en schoten is een topgemeente wat leuke loopplekjes betreft.

buitentoer’. ik ben na de winter terug rustig 
aan het opbouwen’, vertelt ze. ‘ik ben niet 
te ambitieus, voor mij geen marathon of ten 
Miles. ik geniet van de stilte en de rust zo ‘s 
ochtends vroeg. Voor mij werkt lopen bijna 
therapeutisch, ideaal om het kopje leeg te 
maken’, lacht Sigrid. ‘Domein Vordenstein 
beschouw ik als mijn tweede tuin. Zo mooi 
en rustig en met een beetje geluk kom je 
tijdens het lopen een hertje tegen.’ 

De laatste fervente jogger die we aan het 
woord laten is Julien Croes (69). hij bewijst 
dat op lopen geen leeftijd staat. ‘elke dag zak 
ik van ‘s gravenwezel naar hier af voor mijn 
portie beweging. ik loop dan een goede 7 
km. of ik train met een bepaald doel voor 
ogen? een kroegentocht van 2 km!’ grapt 
Julien. ‘Maar ik doe ook ieder jaar mee met 
de ten Miles. Mijn lievelingsplek om te lopen, 
is Vordenstein. ik kom er graag voor van ‘s 
gravenwezel naar hier. heerlijk rustig, geen 
fietsers, geen honden, ... top voor lopers!’ 
en weg was Julien, dat mooie domein in ...
Wist je dat er op Facebook de groep ‘Schoten 
loopt’ actief is? iedereen kan toetreden om 
informatie en ervaringen over lopen te delen.

Roel Geens Mark Bresseleers Sigrid Jacobs Julien Croes Vorig jaar was het puffen tijdens de Braderij-
loop, zeker voor deze twee brandweerlui.

Heidi Bijttebier
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Voor vissen is het van levensbelang dat ze 
stroomopwaarts kunnen zwemmen. enerzijds 
voor hun voortplanting, anderzijds voor hun 
overleving, als hun leefgebied te droog staat 
en zij naar een nattere zone verder stroom-
opwaarts moeten uitwijken. Daarom werden 
in de laarse Beek stuwen en drempels ver-
wijderd en vervangen door kleine vistrapjes.

Vorig jaar al werden er in de laarse Beek 
meerdere vispassages afgewerkt. in totaal 
zorgen 15 trapjes er nu voor dat de vissen 
vlot deze zone kunnen passeren. Je kunt dit 
schouwspel gemakkelijk gadeslaan vanop 
het vlonderpad dat naast de waterloop aan-
gelegd werd. Dat pad, uitgevoerd in houten 
planken, verhoogt de natuurbeleving en 
behoedt de wandelaars voor natte voeten. 
De laarse Beek kreeg ook een aantal nieuwe 
stevige houten bruggen. 

Rivierdonderpad 
Bij aanvang van dit project was al bekend dat 
de laarse Beek geliefd territorium is voor een 
vis die in europa nog maar weinig voorkomt. 
het gaat om de rivierdonderpad –wel degelijk 

450 rivierdonderpadden blij met 
vistrappen in laarse Beek
In het peerdsbos zijn de werken in en aan 
de laarse Beek grotendeels klaar. dat is goed 
nieuws voor mens én dier.

een vis- die erg vatbaar is voor waterveront-
reiniging. het veelvuldig voorkomen van 
deze soort in de laarse Beek wijst dus op de 
goede waterkwaliteit van de waterloop. ook 
de aanwezigheid van genoeg dood hout en 
takken waaronder de vissen een schuilplek 
vinden, hebben ervoor gezorgd dat hij hier 
goed gedijt.

Bij een tijdelijke verhuis van de rivierdon-
derpadden, ter hoogte van het Boothuisje, 
bleken er wel 450 (!) exemplaren op dat deel 
van de laarse Beek hun habitat te hebben. 
het tijdelijk verhuizen van de rivierdonder-

jaar heb ik de oude mazouttank die ik niet 
meer gebruikte laten opvullen met polyu-
rethaan. De tank kon immers niet verwijderd 
worden zonder dat ik bereid was de boom 
in m’n voortuin op te offeren. Mourik heeft 
eerst het mangat geopend, vervolgens de 
tank geledigd en gereinigd en als laatste de 
tank opgevuld met PUr-schuim.’

‘ik heb deelgenomen omdat het me in mijn 
ogen enkel voordelen opleverde. De condi-
ties die de gemeente, igean en Mourik me 
aanboden waren goed en daarnaast moest 
ik ook niet zelf opzoek gaan naar firma’s 
om vervolgens de verschillende prijzen te 
vergelijken. als ik bovendien later besluit om 
mijn huis te verkopen, ben ik verplicht de hele 
operatie uit te voeren. alles te samen heeft 
het me nu zo’n 940 euro gekost.’

Meer info via milieudienst Schoten, Ver-
bertstraat 7, 2900 Schoten – 03-685 04 62 
milieudienst@schoten.be

Tankslag 2015
Oude mazouttank saneren met voordelige formule
dit jaar organiseert de gemeente voor de 8e keer de actie Tankslag. In 2007 
sloegen intercommunale IGean en de gemeente schoten voor de eerste maal 
de handen in elkaar om de sanering van mazoutketels collectief aan te pakken. 

padden gebeurde via elektrisch vissen. het 
water werd onder stroom gezet. De vissen 
werden gedeeltelijk verlamd en bewogen zich 
in de richting van het onder stroom gezette 
schepnet. Van deze operatie ondervindt de 
vis zelf geen nadeel.

in de zone aan het Boothuisje is er nog wat 
werk, dat zeker dit jaar afgerond wordt. het 
project is een samenwerkingsverband tussen 
de provincie antwerpen, de gemeenten Bras-
schaat en Schoten en het agentschap voor 
natuur en Bos (anB). Zij investeren samen 
275.000 euro.

een lek in een al dan niet oude en vergeten 
mazoutketel kan ervoor zorgen dat mazout 
doordringt tot de fundamenten van een huis 
en dat van de buren. naast de stankhinder 
betaalt u al snel tienduizenden euro’s om 
de boel te laten saneren. tanks moeten dus 
regelmatig op hun lekdichtheid gekeurd 
worden. tanks die niet meer in gebruik zijn, 
kan u best laten weghalen of, na sanering, 
met inert materiaal laten opvullen. 

Sinds 2007 heeft de gemeente samen met 
igean en de firma Mourik de mazoutketels 

van zo’n 287 Schotense gezinnen op een 
goedkope manier gecontroleerd. Door samen 
te werken, kunnen ze de kostprijs drukken 
en de administratie voor de tankeigenaars 
tot een minimum beperken. 

Interesse? Schrijf u dan voor 15 juni in bij 
IGEAN via www.igean.be. 

enkel voordelen
Heidi Bijttebier is een van de 22 Schotenaren 
die in 2014 deelnam aan de tankslag. ‘Vorig 

Heidi Bijttebier
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‘Kinderopvang is een maatschappelijk ge-
geven’, legt lieve Verheyden, diensthoofd 
gezinszorg en Kinderopvang van het oCMW 
van Schoten uit. ‘het ondersteunt ouders 
die werk en gezin met elkaar combineren. 
Daarnaast biedt professionele opvang het 
kind ook ontwikkelingskansen. Daarom is 
het van cruciaal belang dat het bestaande 
kinderopvanglandschap zowel kwantitatief 
als kwalitatief verder wordt uitgebouwd. in 
Schoten bestaat het aanbod uit kinderdagver-
blijven en uit onthaalouders. Die laatste staan 
in voor de gezinsopvang, de opvang in een 
huiselijke sfeer bij de onthaalouders thuis.’

sociaal statuut
‘onthaalouders hebben het de dag van 
vandaag niet gemakkelijk’, vervolgt lieve. 
‘De cijfers bewijzen dat. Vandaag telt Schoten 
32 onthaalouders die aangesloten zijn bij de 
dienst voor onthaalouders. Vier jaar geleden 

OcmW schoten pionier in 
proefproject onthaalouders
Op 4 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in schoten met 25 procent. Om die 
negatieve spiraal tegen te gaan, stapte het OcmW van schoten samen met Brug-
ge en Roeselare in het proefproject ‘Werknemersstatuut voor onthaalouders’.

waren dat er nog 47. het nieuwe decreet 
baby’s en peuters verplicht onthaalouders, nu 
kinderbegeleiders, tot heel wat bijkomende 
voorwaarden en regels rond veiligheidscri-
teria voor speelgoed, voeding en ruimte. 
Daarnaast zijn ook de financiële onzekerheid 
en de stijgende kosten extra factoren die veel 
onthaalouders doen afhaken.’ 

‘Kind en gezin is al een hele tijd aan het 
onderzoeken hoe de job van onthaalouder 
aantrekkelijker gemaakt kan worden. na 
jaren onderhandelen kwam er in april 2003 
een sociaal statuut voor onthaalouders. naast 
een vergoeding bij onverwachte afwezigen, 
kregen onthaalouders ook pensioenrechten 
en een ziekte- en invaliditeitsuitkering. toch 
blijft het aantal dalen. nog even en het 
onthaalouderschap wordt een knelpuntbe-
roep. Maar net daar knelt het schoentje: 
het sociale statuut staat niet gelijk aan het 
werknemersstatuut.’ 

Werknemersstatuut voor 
onthaalouders
na een beslissing van de Vlaamse regering 
in februari 2014 werd het proefproject ‘Werk-
nemersstatuut voor onthaalouders’ op poten 
gezet. in het kader van dat project zullen een 
beperkt aantal onthaalouders die aangesloten 
zijn bij de dienst voor onthaalouders in 2015 
en 2016 in een volwaardig werknemerssta-
tuut werken. Deze poging om het statuut 
voor onthaalouders aantrekkelijker te maken, 
is op 1 januari van start gegaan.

‘Concreet gaat het om 12 onthaalouders in 
Vlaanderen, waarvan 2 uit Schoten: rein Wa-
terschoot en Marrit huysmans’, vertelt lieve. 
‘Van 1 januari 2015 tot 31 december 2016 
zal bekeken worden welke mogelijkheden, 
beperkingen, knelpunten en aandachtspun-
ten dit werknemersstatuut in de context 
van thuiswerkende kinderbegeleiders met 
zich meebrengt. op basis van een evaluatie 
zal de Vlaamse regering nagaan of een 
veralgemening van dit werknemersstatuut 
aangewezen en mogelijk is, en zo ja onder 
welke voorwaarden.’

‘We zijn blij dat we aan dit project kunnen 
meewerken. Uiteraard hopen we dat het een 
succesverhaal wordt waardoor de job van 
onthaalouder meer waardering krijgt en we 
de negatieve spiraal kunnen kenteren. als 
onthaalouders erkend worden als volwaardi-
ge werknemers mogen we hopen dat er heel 
wat ouders, die nu geen opvang vinden, een 
job als kinderbegeleider binnen de gezinsop-
vang willen aannemen. Wat is er trouwens 
mooier dan een job als onthaalouder combi-
neren met de opvoeding van je eigen kind?’   

Door het structureel tekort aan kinder-
opvang is het oCMW van Schoten nog 
steeds opzoek naar nieuwe onthaalouders, 
daarom een warme oproep.  onthaalouders 
in het gewone sociaal statuut  krijgen een 
onkostenvergoeding van 19,55 euro per 
dag per kind. een onthaalouder mag 4 
voltijdse kindjes per dag bijhouden, eigen 
kindjes onder de drie jaar inbegrepen. 

Meer info: OCMW Schoten – 03-680 06 34 - 
lieve.verheyden@ocmwschoten.be – www.
ocmwschoten.be

Rein Waterschoot uit Schoten: één van de eerste Vlaamse onthaalouders 
die tijdelijk onder een volwaardig werknemersstatuut kan werken. 16
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‘Samen met enkele collega’s uit Schoten en 
nog heel wat anderen verspreid over heel 
Vlaanderen strijden wij al verschillende jaren 
voor een volwaardig statuut’, vertelt Marrit 
huysmans, een van de twee onthaalmoeders 
die mee in het project stapte. ‘De eisen waar-
aan wijzelf en onze woning moeten voldoen 
zijn door de jaren heen steeds strenger ge-
worden. Uiteraard speelt de financiële kant 
van het verhaal ook een rol, maar wij willen 
vooral dat onze job wordt erkend als een 
volwaardig professioneel beroep.’ 
 
Marrit startte in 1996 als onthaalmoeder. na 
8 jaar als zelfstandige sloot ze zich aan bij de 
dienst voor opvanggezinnen van het oCMW: 
‘er werd toen veel over dat nieuwe sociaal 
statuut gesproken. het was iets heel revo-
lutionair. Momenteel krijgen onthaalouders 
die aangesloten zijn bij de dienst enkel een 
onkostenvergoeding. Dat wil zeggen dat ze 
geen echt loon ontvangen, geen recht heb-
ben op betaalde vakanties, geen dertiende 
maand krijgen en ga zo maar door. Ze heb-
ben wel rechten in verband met pensioen en 
ziekteverlof, maar dat is allemaal minimaal.’

‘toen ons de kans werd gegeven om mee te 
werken aan het project ‘Werknemersstatuut 
voor onthaalouders’ hebben mijn collega rein 
en ik die kans met beide handen gegrepen’, 
vertelt Marrit. ‘Wij willen mee aan de wieg 
van een leefbaar statuut voor onthaalouders 
staan. Zowel voor onszelf, maar zeker ook 
voor de volgende generatie onthaalouders.’ 

kinderziektes
‘De eerste maanden verliepen niet altijd 
even vlot. er waren geregeld discussies over 
bijvoorbeeld het verplicht aantal te presteren 
uren, onze minimum bezetting en het recht 
op vakantie. Maar dat vind ik niet abnormaal. 
We zijn immers gestart met een totaal nieuw 
concept. niet alleen wij, maar ook onze 
dienstverantwoordelijken moeten hiermee 
leren werken. Dat er een aantal kinderziektes 
zijn, is dus logisch. Via regelmatige evaluatie 
en bijsturing proberen we die kwaaltjes weg 
te werken. hopelijk zijn de grootste proble-
men nu van de baan en kunnen we samen 
een eerste stap zetten naar een opwaardering 
van ons beroep en een statuut dat voor meer 
zekerheid zorgt.’

•	 In	1975 werd de opvang aan huis door 
Kind en gezin, toen nog het nationaal 
Werk voor Kinderwelzijn, als vorm van 
kinderopvang erkend en gesubsidieerd. 

•	 In	1985 nam de gemeenteraad van Scho-
ten het initiatief om de gemeentelijke 
peutertuin uit te breiden met een dienst 
voor opvanggezinnen. De dienst werd 
door Kind en gezin voor 10  opvangge-
zinnen erkend. in 1986 werd effectief ge-
start met 4 onthaalouders en 10 kindjes.

•	 In	 1991 kreeg Schoten van Kind en 
gezin de toelating om de capaciteit van 

marrit huysmans: 

‘Ik wil mee aan de wieg van een volwaardig 
statuut staan’ 

de dienst uit te breiden. op dat moment 
waren er 27 onthaalouders om dagelijks 
60 kinderen op te vangen. 

•	 In	1992 werd de peutertuin en de dienst 
voor opvanggezinnen overgenomen door 
het oCMW van Schoten. 

•	 In	 1995 werd de vraag om de capaciteit 
nogmaals uit te breiden, dit keer tot 35 
opvanggezinnen, goedgekeurd. 

•	 De	 vraag	 naar	 nieuwe	 gezinnen	 bleef	
stijgen en in 2000 kreeg het oCMW de 
goedkeuring voor een capaciteitsuitbrei-
ding tot 42 opvanggezinnen. 

 

een stukje geschiedenis

Marrit Huysmans ontfermt zich over haar kroost.

17
6   6

6



[ Kinderopvang ]

OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta in feeststemming 
naar aanleiding van 20 jaar De Koekoek.18
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in 1995 werd de vroegere parkwachters-
woning in het park van Schoten volledig 
omgevormd tot kinderdagverblijf. op 1 
februari, ondertussen 20 jaar geleden, opende 
het oCMW van Schoten er de deuren van 
De Koekoek, een kinderdagverblijf voor oc-
casionele kinderopvang. 

‘Deze occasionele kinderopvang was een 
nieuwe vorm van opvang’, vertelt lieve 
Verheyden, diensthoofd gezinszorg en Kin-
deropvang van het oCMW. ‘ouders kregen 
de mogelijkheid om hun kinderen af en toe, 
zonder verwittiging vooraf, bij De Koekoek af 
te zetten. inwoners van Schoten betaalden 
toen voor opvang 64 frank per uur (1,57 
euro) en ouders van buiten Schoten 74 frank 
(1,83 euro).’

Van occasionele naar 
reguliere opvang
al snel bleek dat de meeste ouders hun 
kroost op vaste basis naar De Koekoek 
brachten. Door het tekort aan reguliere 

kinderopvang werd het occasionele karakter 
voor een stuk losgelaten en besloot de raad 
voor Maatschappelijk Welzijn de plaatsen op 
reguliere wijze te organiseren. Vandaag biedt 
De Koekoek voor 17 kinderen van 0 tot 3 
jaar van 7u ‘s morgens tot 18u ’s avonds een 
door Kind en gezind erkende opvangplaats. 

20 jaar kinderdagverblijf de koekoek
kinderdagverblijf de koekoek bestaat 20 jaar. Om dit jubileum te vieren, zette 
OcmW schoten op zaterdag 21 maart de deuren van haar nest aan de Victor 
adriaenssensstraat 76 wagenwijd open. naast de viering wilde het OcmW met 
de opendeurdag ook het tekort aan kinderopvang in de kijker zetten.

recent verhuisde ‘t Beertje, het andere 
kinderdagverblijf van het oCMW, naar een 
nieuwe en grotere locatie in de toekomst-
laan 48. Daar kunnen 72 kinderen terecht. 

‘toch is de vraag naar extra opvangplaatsen 
nog steeds erg groot’, legt lieve uit. ‘in 2015 
werden er al 50 nieuwe aanvragen voor 
kinderopvang ingediend en de wachtlijst 
loopt momenteel al tot januari 2017. De 
kinderdagverblijven in Schoten zitten meer 
dan vol. om een kwaliteitsvolle opvang met 
voldoende zorg en aandacht voor elk kind 
te kunnen bieden, is het niet mogelijk, noch 
toegestaan om meer kinderen op te vangen 
dan het door Kind en gezin erkende aantal.’ 

‘Met het 20-jarig bestaan van De Koekoek 
wil het lokaal bestuur van het oCMW de 
kans grijpen om het structureel tekort aan 
kinderopvang te benadrukken’, vervolgt 
lieve. ‘De Vlaamse regering stelde als doel 
om tegen 2020 voldoende kwaliteitsvolle, 
voor iedereen toegankelijke opvangplaatsen 
te realiseren. een warme oproep daarom 
aan Kind en gezin om ook in Schoten 
meer kinderopvang te creëren en te sub-
sidiëren. Want enkel via subsidiëring zal 
kinderopvang voor iedereen betaalbaar en 
toegankelijk blijven.’ 

Vandaag zijn er in Schoten, naast de twee 
kinderdagverblijven van het oCMW, ook een 
aantal private initiatieven. ouders betalen, 
afhankelijk van het inkomen, tussen de 1,56 
euro tot 27,71 euro per dag.

Meer info: OCMW Schoten - 03 680 06 34 - 
lieve.verheyden@ocmwschoten.be - www.
ocmwschoten.be
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Marleen Tilborghs krijgt een ruiker bloemen van OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta 
na haar officiële benoeming in de raad voor maatschappelijk welzijn. 19
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een stuurgroep die een nieuwe globale 
organisatiestructuur uittekent en duidelijk 
communiceert naar alle medewerkers. Deze 
stuurgroep is ondertussen opgericht en heeft 
nog heel wat werk voor de boeg. het worden 
boeiende tijden met als ultieme doel een 
verbetering van het lokaal dienstenaanbod 
naar de burger toe.’

dienstverlening 
‘De kerntaak van het oCMW, de sociale 
dienst, zal verdergezet worden onder de 
naam ‘comité van bijstand’. Wat ouderenzorg 
betreft, wordt momenteel volop onderzocht 
welke mogelijkheden er zijn om te verzelf-
standigen en eventueel samen te werken met 
andere openbare besturen uit omliggende 
gemeenten. We bekijken verschillende pistes 
en zoeken naar de beste oplossing om ons 
huidige aanbod te behouden.’ 

‘Wat gezinszorg betreft, is er momenteel 
geen sprake van verzelfstandiging. Met de 
oprichting van het huis van het Kind is er 
al een zekere vorm van samenwerking met 
de gemeente omtrent kinderopvang. Daar-
naast is er de dienst voor onthaalouders die 
perfect binnen de gemeente geïntegreerd 
kan worden.’

‘Verder is er de thuiszorg en poetsdienst 
die wel in concurrentie staan met privéiniti-
atieven, maar die toch ook een belangrijke 
signaalfunctie vormen voor zowel jonge 
gezinnen als senioren. Binnen beide doel-
groepen kan er op de één of andere manier 
nood zijn aan welzijnszorg, maar vinden de 
personen in kwestie zelf de weg naar hulp 
niet. onze medewerkers kunnen hier een 
belangrijke rol spelen door problemen te sig-
naleren. Zo dragen we toch bij aan de sociale 
opdracht die we ook in de gemeente verder 
zullen uitdragen: elke inwoner van Schoten 
de kans geven een menswaardig bestaan 
te leiden. Dit is uiteraard een persoonlijke 
visie, maar mogelijk kan ze wel een eerste 
aanzet zijn in de verdere bespreking binnen 
de stuurgroep synergie.

Contact met Marleen Tilborghs
03-680.06.40 - info@ocmwschoten.be

Met het oog op de samensmelting van 
gemeente en oCMW bleek de zoektocht 
naar een nieuwe secretaris niet eenvoudig. 
De eerste sollicitatieronde leverde geen ge-
schikte kandidaat op en na veel overleg legde 
waarnemend secretaris Marleen tilborghs het 
examen af en slaagde met glans.

in eerste instantie was Marleen tilborghs als 
hoofd van de personeelsdienst geen vragen-
de partij om het mandaat op zich te nemen. 
toch leidde zij als waarnemend secretaris de 
organisatie met een duidelijke visie en sterke 
hand. De functie was haar bovendien niet 
onbekend: meer dan 16 jaar was zij secre-
taris geweest bij de gemeente Kalmthout. 

acht jaar geleden liet tilborghs die functie 
los om als personeelsverantwoordelijke bij 
oCMW Schoten aan de slag te gaan. als 
oCMW-secretaris leidt ze nu de administratie, 
coördineert ze de werking van alle oCMW-
diensten en staat ze aan het hoofd van zo’n 
400 medewerkers. en alsof dat als uitdaging 
al niet zou volstaan, zou tegen 2019 de 
synergie tussen gemeente en oCMW een 
feit moeten zijn. 

marleen Tilborghs nieuwe OcmW-secretaris: 

‘synergie tussen OcmW en 
de gemeente grote uitdaging’
Op woensdag 1 april legde marleen Tilborghs 
de eed af als nieuwe secretaris van OcmW 
schoten. zij volgt Guy patteet op die in juni 
vorig jaar op pensioen ging. 

samenwerken
‘Mijn grootste uitdaging ligt in de realisatie 
van die synergie’, vertel Marleen tilborghs. 
‘Voor de dagelijkse werking van de organi-
satie hebben we diensthoofden met elk een 
grote expertise binnen hun domein en dat 
verloopt prima. De uitdaging zal zijn om de 
oCMW- dienstverlening mee te integreren in 
de gemeente en de bestaande samenwerking 
met de gemeentelijke diensten op te drijven.’ 

�als we kijken naar onze dienstverlening en 
die van de gemeente, dan zien we dat het 
oCMW veel meer in concurrentie staat met 
privéinitiatieven. er is bijvoorbeeld maar één 
bevolkingsdienst en één milieudienst. Binnen 
het oCMW heeft enkel de sociale dienst geen 
concurrenten. Beide organisaties staan dan 
wel ten dienste van de Schotenaren, maar 
de diensten die geen monopolie hebben, 
moeten toch extra inspanning leveren om de 
klant of bezoeker verder te helpen. het zou 
mooi zijn als we iets van deze cultuur kun-
nen implementeren binnen de gemeente.�

samensmelting
‘Synergie ontstaat niet zomaar door mensen 
bij elkaar te zetten’, stelt Marleen tilborghs. 
‘De verschillen tussen beide organisaties 
– zoals het gebruik van andere software 
bijvoorbeeld – moeten eerst gelijk getrok-
ken worden. er is daarom vooral nood aan 

Wie is 
marleen Tilborghs?
leeftijd: 51 jaar
Woonplaats: Kalmthout
gehuwd met Koen Vanbesien en moeder 
van Jonas (23)
hobby’s: zingen, lezen, wandelen, geschied-
kundige uitstapjes.
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voor

op 21 juni 2014. mocht Charles-Henri 
Boutmy flink wat kaarsjes op zijn imposante 
verjaardagstaart uitblazen. De uit nederland 
ingeweken Schotenaar werd in 1929 geboren. 
Charles-henri, die liever Bob genoemd wordt, 
geeft schermles. ‘ik ben jeugdbegeleider in 
Schermkring omnisword in Kapellen’, vertelt 
Bob. ‘op donderdag doceer ik over de sabel 
en op woensdag over de floret. Degenlessen 
geef ik niet, dat laat ik aan mijn collega’s over.’

snel, alert en flexibel
Bob heeft de liefde voor het schermen van 
geen vreemde. Zijn vader, officier adolf 
Jacobus gerhardus, was een fantastisch 
schermer. hij introduceerde de schermsport 
op Curaçao en hij werd ook uitgenodigd om 
deel te nemen aan de olympische Spelen van 
Berlijn in 1936. Zowel Bob als zijn broer Jan 
behaalden reeds tal van medailles, bekers 
en andere onderscheidingen op tornooien 
over heel de wereld waaronder in Panama, 
guatemala, Venezuela en Mexico. 

‘het meest bijzondere aan de schermsport is 
dat het je leert om snel, alert en flexibel te re-
ageren’, zegt Bob. ‘Je dient jezelf voortdurend 
af te vragen waar de tegenstrever mee bezig 
is. Daarvoor moet je veel oefenen en blijven 
oefenen. ik hoop nog lang te mogen blijven 
schermen, want ik voel mij er fit en gezond 
bij. op mijn leeftijd is het bovendien prettig 
om kennis en ervaring door te geven aan jong 
talent. Door te schermen creëer je bij jezelf 
de kwaliteit om snel en adequaat te reageren. 
Kwaliteiten die ook in het dagelijkse leven 
nuttig zijn. ik ben er stellig van overtuigd 
dat ik door mijn schermervaring twee zware 
verkeersongevallen heb kunnen vermijden.’

debuut op 80 jaar
Schotenaar Frederik De Weerdt is een zeer 
verdienstelijk amateurkunstschilder die vlot 
de meest uiteenlopende stijlen penseelt. 
‘ik heb altijd de behoefte gehad om te 
tekenen en te schilderen’, vertelt Frederik. 
‘als 6-jarige begon ik tijdens de oorlogsja-
ren luchtgevechten te tekenen. Zowel dat 
tekenen als het schilderen ben ik later als 
hobby blijven doen.’ 
 
‘Kleurpotloden, pastelkrijt, olieverf, houts-
kool, … ik heb met alle mogelijke materi-
alen gewerkt. ook mijn onderwerpkeuze 
is behoorlijk divers: van expressieve por-
tretten tot kleurrijke, impressionistische 
landschappen. Meermaals was Schoten het 
onderwerp, zoals bijvoorbeeld het kasteel 
maar ook de Schotense Vaart.’

om zijn 80ste verjaardag de gepaste luis-
ter te geven, sloegen zijn 5 kinderen, 13 
kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen 
de handen in elkaar om een prachtige 
overzichtstentoonstelling te organiseren in 
het Kasteel van Schoten. het was meteen 
ook de allereerste expo van de werken van 
Frederik De Weerdt.
 
‘De expositie was schitterend’, vertelt 
kleinzoon Kenneth Van gestel. ‘De werken 
kwamen super tot hun recht in het kasteel, 
een heel ander zicht dan op grootvaders 
zolder. We maakten ons vooraf wel zorgen 
over de publieksopkomst, maar dat bleek 
totaal overbodig; het werd haast een over-
rompeling. het was een onvergetelijke 
ervaring voor mijn bompa en duidelijk 
een droom die in vervulling ging. Zelf ben 
ik heel blij dat wij, als familie, samen onze 
schouders onder dit project hebben gezet.’

schotense senioren 
schermen en schilderen
schoten heeft heel wat dynamische jeugd die zich, hun leeftijd eigen, in diverse me-
dia roert. de oudere generatie is misschien minder zichtbaar, maar daarom niet 
minder actief. Integendeel. Graag stellen we u twee heel actieve inwoners voor.

Charles-Henri Boutmy: op rijpere leeftijd nog handig 
met floret en sabel.

Frederik De Weerdt trok meteen heel wat volk 
voor zijn eerste tentoonstelling.20
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‘Voor de ontwikkeling en de samenstelling 
van het Schotense schepencollege in het 
verleden, onderzocht ik hoe dit alles groeide 
in de stad antwerpen’, begint Schotenaar 
hugo lambrechts (68). ‘naast de ‘villicus’, 
de vertegenwoordiger van de hertog, had 
antwerpen reeds in de 12e eeuw zijn eigen 
rechters, de ‘scabini’ of schepenen. De eerste 
vermelding dateert van 1135. in de 13de eeuw 
waren de schepenen nog steeds rechters, 
maar dienden zij daarnaast ook zorg te 
dragen voor de gemeentelijke schatkist, de 
stedelijke diensten en de openbare werken. 
De schepenen kregen ook een groeiende 
politieke bevoegdheid. het was de landsheer 
die de schepenen benoemde. oorspronkelijk 
werden ze, zoals overal in Brabant, aangesteld 
voor het leven. hierdoor ontstond al vlug 
de neiging om steeds dezelfde families in 
de schepenbank op te nemen. hertog Jan 
iii maakte een einde aan deze oligarchische 
organisatie. het jaarlijks vernieuwen van de 
schepenbank vond in de Brabantse steden 
ingang aan het begin van de 14e eeuw.’

hugo lambrechts maakt schotense 
schepenprotocollen toegankelijk
historicus hugo lambrechts heeft twee jaar lang de oude schotense schepenregisters of schepenprotocollen 
onder handen genomen. de oude documenten, die binnenkort officieel overhandigd worden aan het huidige 
schepencollege, zijn nu meer toegankelijk voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

‘ook in Schoten hadden de schepenen zowel 
administratieve als juridische bevoegdheden. 
Zij registreerden de verkopen van onroerend 
goed, het aangaan of verkopen van renten, 
successies en het opstellen van boedel-
beschrijvingen, huurovereenkomsten en 
allerlei andere attestaties. op juridisch vlak 
begeleidden zij de ondervragingen van het 
gerechtelijk onderzoek en spraken zelf von-
nissen uit. het was pas vele jaren later dat het 
schepenambt de specifieke invulling kreeg 
zoals wij die nu kennen, zoals bijvoorbeeld 
schepen voor Cultuur en schepen voor Sport.’

1558-1795
‘De Schotense schepenprotocollen omvatten 
de periode van 1558 tot 1795. in mijn 276 
pagina’s tellende werk werd van elke akte, 
die zich allemaal in het rijksarchief van ant-
werpen (nu in Beveren-Waas, wegens verbou-
wingswerken) bevinden, een korte inhoud 
opgenomen met de elementaire informatie. 
Zo komen er ook heel veel toponiemen of 

plaatsnamen in voor, zoals bijvoorbeeld 
namen van boerderijen, wie die verpachtte, 
wie die verkocht en wanneer enzovoort.’

‘Deze gegevens vormen dus een rijke bron aan 
informatie voor wie meer wil weten over het 
verleden van Schoten en/of van zijn familie. 
De bekendste uitspraak van de Duitse histori-
cus leopold von ranke (1795-1886), de vader 
van de professionele geschiedschrijving, is: 
‘Was nicht in den Akten ist, lebt nicht’. Zon-
der bronnen, geen geschiedenis. hoe meer 
primaire bronnen de historicus, de heem-
kundige en de genealoog kan aanboren, hoe 
nauwgezetter de reconstructie van het verle-
den en hoe groter het begrip van de essentie.’ 
 
De stand van zaken van de bewerking of de 
‘status quaestionis’ door historicus hugo lam-
brechts van de Schotense schepenprotocollen 
kan u consulteren bij de heemkundige Kring 
Scot, de Schotense bibliotheek en in enkele 
archieven. Bij de erg gelimiteerde papieren 
uitgaves is een cd-rom gevoegd die de 
zoekfunctie op trefwoorden en familienamen 
vergemakkelijkt. 

Wie de Schotense schepenprotocollen thuis 
wil bestuderen, kan de cd-rom aankopen 
voor 15 euro bij Familiekunde Vlaanderen 
regio Antwerpen - Patrick Cleiren - Goud-
vinklaan 33, 2070 Zwijndrecht - patrickclei-
ren@gmail.com.

Huurakte, eind 17e eeuw.

Hugo Lambrechts toont trots het resultaat van maanden opzoekingswerk: de oude schepenprotocollen van Schoten.
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in het masterplan worden keuzes gemaakt 
inzake rationeel energieverbruik, sociale 
veiligheid, lichthinder, onderhoud en tech-
nisch en esthetische overwegingen. het plan 
vertaalt die keuzes in een concreet meerja-
renplan. eandis coördineert en begeleidt het 
volledige proces. 

Gedimde straatlantaarns tegen 
lichtvervuiling en energieverspilling

Wat betekent dit concreet?
tijdens de donkere uren wordt Schoten 
verlicht door een 4.000-tal straatlantaarns. 
Momenteel blijven die overal de hele nacht 
branden. Dat resulteert in een jaarverbruik 
van ongeveer 2 gWh (gigaWatt/uur) en 
een elektriciteitskost van zowat 340.000 
euro. naast een aanzienlijke jaarlijkse kost 
leveren die lichtpunten ook een bijdrage 
aan de nachtelijke lichtvervuiling die vanuit 
de ruimte duidelijk zichtbaar is. 

het masterplan deelt Schoten straks op in 
14 deelgebieden. Voor elk deelgebied wordt 
een aparte verlichtingsstrategie uitgewerkt 
wat betreft brandregime (dimmen/doven), 
lichtkleur (wit versus goudgeel licht) en 
de g-klasse van een verlichting armatuur 
(maat voor max. hoeveelheid opwaarts licht 
= lichtvervuiling). het uitgangspunt is dat 
steeds gekozen wordt voor de meest energie-
efficiënte en (financieel) haalbare techniek. 
De gemaakte keuzes zullen een positieve 
impact hebben op het energieverbruik en 
zo ook op de Co2-uitstoot en de te betalen 
energierekening. 

“in het verleden werd het veiligheidsaspect 
vaak aangehaald om besparende brand-

de gemeente heeft een masterplan voor haar openbare verlichting klaar. 
Openbare verlichting moet ten dienste staan van de inwoners. ze moet func-
tioneel zijn met veel aandacht voor veiligheid, maar ook voor duurzaamheid, 
betaalbaarheid en energie-efficiëntie. de straatlantaarns zullen daarom straks 
in sommige wijken gedimd, elders zelfs volledig gedoofd worden. 

regimes te weren”, vertelt schepen voor 
leefmilieu erik Block. “Studies en ervaringen 
leren echter dat overvloedige verlichting 
niet zonder meer leidt tot meer veiligheid,  
zowel wat verkeer als criminaliteit betreft. 
De meeste inbraken gebeuren overdag of 
in de vroege avond. Dat de verlichting om 
23 uur dooft, heeft weinig impact. inbrekers 
worden trouwens sneller afgeschrikt door een 
buitenlamp met bewegingsmelder dan door 
permanente verlichting.” 

“ook wat verkeer betreft, kan de aanwezig-
heid van verlichting een vals gevoel van vei-
ligheid geven. het is vaak zo dat men sneller 
of minder oplettend gaat rijden wanneer de 
weg verlicht is aangezien men ervan uitgaat 
dat hindernissen snel op te merken zijn.”

Wanneer gaat het licht uit?
op doorgangswegen en lokale verbindings-
wegen bv. zal de verlichting tussen 23u ’s 
avonds en 6u ’s ochtends niet langer op 
volle sterkte blijven branden, maar wel ge-
dimd (verminderde lichtintensiteit) worden. 
in meer bosrijk gebied of woongebied met 
gesloten en open karakter zal de verlichting 
tussen 23u of 24u en 6u ’s ochtends wel vol-
ledig gedoofd worden. om de veiligheid te 
garanderen, zullen kruispunten, bochten en 
gevaarlijke verkeerssituaties verlicht worden 
met kruispuntverlichting.  

Dit masterplan zal de komende maanden 
worden vertaald in een concreet actieplan en 
in samenwerking met netbeheerder eandis 
zijn beslag krijgen en uitgevoerd worden. 

Parkeerplaatsen voor gehandicapten 
- Zowel aan de Filip Bourletstraat 43, 
Victor Despallierstraat 10  als aan de 
rosveldstraat 80 zal de gemeente een 
extra parkeerplaats voor personen met 
een handicap voorzien. 
Aankoop Marktgebouwen definitief 
- De gemeenteraad heeft de aankoop 
van de Marktgebouwen waarover we 
reeds eerder berichtten, goedgekeurd. 
De gemeente betaalt voor de panden 
aan de gelmelenstraat 1 en Markt 15-17 
een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro.  
Interne controle - Volgens het gemeen-
tedecreet moet elke gemeente instaan 
voor de interne controle van haar activi-
teiten. Voor zo’n intern controlesysteem 
werd reeds een inventarisatie van alle 
bestaande procedures en maatregelen 
gemaakt. Voor de verdere verfijning van 
het systeem zal gewerkt worden volgens 

de leidraad organisatiebeheersing voor 
lokale besturen, opgemaakt door audit 
Vlaanderen. 
Weg- en rioleringswerken wijk Sas 6 - in 
de wijk Sas 6 staan belangrijke wegenis- 
en rioleringswerken op stapel. in volgende 
straten zal gewerkt worden: leopolddreef, 
Vaartdreef, laurentdreef, Boudewijndreef, 
astriddreef en arthurdreef.  De ontwer-
pen zijn intussen goedgekeurd en de 
gemeente hoopt, na overleg met de 
Vlaamse overheid natuur en Bos, deze 
zomer een aannemer aan het werk te 
kunnen zetten voor de uitvoering ervan.
Wegmarkeringen - om de wegmarkerin-
gen duidelijk zichtbaar te houden, worden 
deze  jaarlijks overschilderd. De gemeente 
gaat nu op zoek naar een aannemer om 
deze  hermarkeringen uit te voeren. 
Aankoop interventiewagen lokale poli-
tie - De interventiecombi van de lokale 

politie is na 180.000 km aan vervanging 
toe. De huidige Volkswagen transporter 
zal vervangen worden door een nieuwe 
met ongeveer dezelfde uitrusting. De 
kostprijs inclusief de ombouw bedraagt 
zo’n 56.000 euro. 
Kogelwerende vesten - om veiligheids-
redenen worden de kogelwerende vesten 
van de lokale politie vervangen. om 
budgettaire redenen zal de vervanging 
in verschillende fases gebeuren. in het 
voorjaar zullen de eerste 24 nieuwe ves-
ten aangekocht worden. Voor de totale 
aankoop wordt 15.000 euro voorzien. 
Onderhoud politiebureau - De houtbe-
scherming van het hout aan de ramen en 
draagbalken van het politiegebouw is aan 
vernieuwing toe. Die bescherming is no-
dig om schade aan het hout zelf te vermij-
den. er wordt een onderhandelingspro-
cedure zonder bekendmaking opgestart. 

Toelagen voor verenigingen
De gemeente geeft heel wat verenigingen 
jaarlijks een flink duwtje in de rug door 
middel van een financiële toelage. hierbij 
het overzicht van de toelagen voor 2015.
•	 groS: 1.500 euro
•	 Ontwikkelingssamenwerking	nationale	

initiatieven: 15.000 euro
•	 Ontwikkelingssamenwerking	 lokale	

initiatieven: 22.000 euro
•	 Ontwikkelingssamenwerking	noodhulp:	

3.000 euro
•	 Milieuraad:	1.500	euro
•	 Marktcommissie:	2.600	euro
•	 Cultuurcentrum	Schoten:	88.000	euro
•	 Hello!	Schoten:	12.500	euro
•	 Raad	voor	personen	met	een	handicap:	

1.500 euro
•	 LOKO:	1.500	euro
•	 Seniorenraad:	1.500	euro
•	 SCOT:	4.000	euro
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‘in overleg met alle betrokken partijen zal 
een werkgroep bekijken welke functie de 
Marktgebouwen in de toekomst zullen 
vervullen’, vertelt cultuurbeleidscoördinator 
an adriaenssens. ‘De werkgroep bestaat uit 
schepenen luc Van gastel, lieven De Smet, 
Paul Valkeniers, voorzitter van de raadscom-
missie Vrijetijd Sandra Denis en een aantal 
medewerkers van technische diensten en 
vrijetijdsdiensten.’ 

‘Bijzondere aandacht zal gaan naar de acade-
mie voor Beeldende Kunsten. hun huidige lo-
catie aan de Vordensteinstraat wordt immers 
opgenomen in het PPS-project, het project 
verhuis en ontwikkeling van de site van de 

dienst der werken. De academie moet dus op 
zoek naar een nieuwe gepaste accommodatie.’

‘naast de invulling van de Marktgebouwen, 
zal ook de toekomst van het gelmelenhof en 
het lokaaltje in de Curielaan bekeken worden’, 
vervolgt an. ‘De zomer van 2016 is de voorlo-
pige streefdatum om met eventuele aanpas-
singswerken te starten. Dat is echter enkel 
mogelijk als er een duidelijk plan op tafel ligt.’

Van hooydonckzaal
Voorlopig worden de Kempeneerszaal, de 
Boekerij en de Van hooydonckzaal, allemaal 
gevestigd in de Marktgebouwen, aan dezelf-

de voorwaarden verhuurd als de polyvalente 
lokalen in het lDC Cogelshof, de Wijklokalen 
en de zalen in het Kasteel van Schoten. De 
gemeenteraad keurde daartoe de gebruiks- 
en retributiereglementen goed. De lokalen 
zijn wel groter, maar beschikken niet over 
dezelfde uitrusting. De verhuur gebeurt via 
de cultuurdienst. gebruikers die er voordien 
al zalen huurden, hebben de mogelijkheid om 
verder te huren. ook van zaal Forum werden 
een aantal verhuringen overgenomen. 

Meer info over huren lokalen Markge-
bouwen via cultuurdienst Schoten, Sint-
Cordulastraat 10, 2900 Schoten – 03-680 
23 40 – cultuurdienst@schoten.be

lokalen marktgebouwen te huur in 
afwachting van nieuwe toekomst
Op 1 april is de gemeente officieel gestart met de occasionele verhuur van een 
aantal lokalen in de recent aangekochte marktgebouwen. als alles volgens plan 
verloopt, duurt de verhuur voorlopig zeker tot de zomer van 2016 om vervolgens 
de gebouwen een nieuwe invulling te geven. Om te bepalen wat die invulling 
wordt, heeft de gemeente een werkgroep opgericht. 

•	 Cultuurraad:	2.100	euro
•	 Vlaamse	 initiatieven:	1.302	euro
•	 Harmonie	Sint-Cecilia:	2.500	euro
•	 Sportprom:	10.000	euro
•	 Schoten	 wieler-	 en	 supportersclub	

(Scheldeprijs organisatie): 50.000 euro
•	 KFC	Schoten:	4.900	euro
•	 Zwemclub	Schoten:	3.500	euro
•	 BAVO:	11.000	euro
•	 Sportraad:	1.500	euro
•	 Jeugdraad:	1.500	euro
•	 Koraal	vzw:	17.500	euro
Reglement gemeentelijke aanplakbor-
den - op vraag van de jeugdraad wordt 
het reglement voor de jeugdinforma-
tieborden aangepast. De oppervlakte 
waarop beplakt mag worden, blijft de-
zelfde (50 cm x 70 cm), maar naast een 
grote affiche mogen nu ook meerdere 
kleine affiches geplakt worden. Daarnaast 
wordt het artikel omtrent vermelding 

van verantwoordelijke uitgever uit het 
strafwetboek ook in het reglement toe-
gevoegd.  Dit omdat de vermelding 
door vele organisatoren niet gebeurt. 
Zo wordt het belang van die vermelding 
extra benadrukt. 
Gratis grondafstand verkaveling Zilver-
straat - De gronden langs de Zilverstraat 
31 – 33, waar vroeger tennisclub Witte 
Wilg gevestigd was, zijn verkaveld. in 
het nieuwe woonparkgebied worden 
uiteraard ook nieuwe wegen aangelegd. 
Vooraf werd afgesproken dat de weg-
bedding rechtstreeks en gratis aan de 
gemeente zal worden afgestaan. 
Heraanleg  Botermelkbaan N121 - De 
gemeente heeft een concrete overeen-
komst gesloten met het Vlaams gewest 
en rio-link om grote werken aan de 
Botermelkbaan uit voeren. langs beide 
kanten van de baan zal een fietspad 

komen en rio-link zal tegelijk weg- en 
rioleringswerken uitvoeren.
Onderhoud airco- en luchtgroepin-
stallaties - De gemeente zal via een 
onderhandelingsprocedure zonder be-
kendmaking op zoek gaan naar een 
bedrijf om de luchtbehandelingskasten 
en airco-installaties op de gemeentelijke 
diensten te onderhouden. een aange-
past en preventief onderhoud is nodig 
om ziektekiemen te voorkomen en de 
installatie in optimale conditie te houden. 
Voordien hield de technische dienst zich 
hiermee bezig, maar omdat de installaties 
de voorbije jaren zo zijn uitgebreid, is 
het beter om het onderhoud nu uit te 
besteden. 
Kniklader - De gemeente zal een mid-
delgrote kniklader met telescopische 
arm aankopen ter waarde van ongeveer 
65.000 euro. Dat is nodig om de werking 

van verschillende diensten binnen de 
dienst der werken te optimaliseren. Mo-
menteel is er enkel een kleine kniklader. 
De grote kan dienen bij opruimingswer-
ken van bladeren en takken, het laden 
en lossen van goederen en het scheppen 
van zout.
Telefonische bereikbaarheid personeel 
– om de leden van het gemeentelijk 
managementteam, een vergadering van 
leidende ambtenaren, de gelegenheid 
te geven hun e-mail-verkeer ook buiten 
het gemeentehuis op een vlotte manier 
te blijven opvolgen, krijgen ze voortaan 
van hun werkgever de gemeente een 
laptop of tablet ter beschikking. Voor 
die werkgebonden telefonische contac-
ten wordt het forfaitaire bedrag, dat de 
Mt-leden voor hun communicatiekosten 
ontvangen, opgetrokken van 14 tot 20 
euro per maand. 
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SCHOTENSE
BRADERIJLOOP

Kidsrun:  6-8 jaar en van 9-12jaar 
eventueel warming up

Uren:  13.15u
Afstanden:  800m
Locatie start:  Kasteeldreef
Locatie aankomst:  Gemeentepark Schoten

Prijsuitreiking:  Bij aankomst

5 km - 10 km wedstrijd: 

Uren:  14.00u gezamenlijke start
Locatie start en aankomst:   Kasteeldreef 
(gemeentepark) Grote fietsparking einde Kasteeldreef
Prijsuitreiking:   

5km voor kasteel met podium 14.45u
10km voor kasteel met podium 15.15u

Aanwezigheidstombola:  
Kantine aan "Atletiekpiste Louis Wouters" 16.00u

Voorinschrijving:  6e - www.schoten-atletiek.be
Daginschrijving:  8e - Kantine SAV Atletiekpiste Louis Wouters
Prijsuitreiking:  5-10 km is een wedstrijd met podium
  2  cat. dames - 40 + 40 heren - 40 + 40
  Tal van mooie prijzen!

zondag 
21 juni

gemeente

BELANGRIJK BERICHT VOOR DE STANDHOUDERS

Zondag 23 juni 2013 om 12u start ter hoogte van Van Uffelen
een kinderloop tot aan het Marktplein.

Dit betekent dat men niet over de braderij kan vanaf 11u45 tot 12u15

Gelieve hiermee rekening te houden dwz de rijbaan kan niet gebruikt worden
voor laden en lossen of opbouwen gedurende dit evenement.

Alvast bedankt voor uw medewerking
AMBS Schoten

Hoofdsponsor

www.parketwerkenwimdaneels.be
gsm: 0497 31 66 68
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VORDENSTEINSTRAAT 78, 2900 SCHO
TEN

Feestzaal     Restaurant     Bar     
Sport

Allchim

Omkleedruimte 
en douches:

Gemeentepark 
Atletiekpiste 

Louis Wouters

De Sn   eperie

            Borkelstraat 61 - 2900 Schoten - 03/658 97 99 - desnoeperie@skynet.be

                           www.doopsuikerdesnoeperie.be

doopsuiker - gelegenheidsdrukwerk - confiserie - ballons en decoratie - pralines 

VAN UFFELEN nv
   E L E K T R O  V E R D E L E R

Th. Van Cauwenberghslei 34
2900 Schoten
Iban BE 45 4163 0039 9189
BIC KREDBEBB
Tel.   03 658 49 82
Fax. 03 658 14 18

Algemene verkoopsvoorwaarden zie keerzijde.

Inschrijvingsnummer consumentenkrediet 128382
Registratienummer als aannemer 415.592.837.02.25.11

BTW BE 0415.592.837
RPR ANTWERPEN

[ Braderijloop ]


