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Meten is weten
Bereken de ecologische bijdrage van je boom
Uiteraard is iedere boom waardevol, maar
misschien ben je wel nieuwsgierig naar de
precieze bijdrage die een bepaalde boom levert voor het klimaatbeleid? Meten is weten!
Leuk om de kinderen stiekem wat meetkunde
bij te brengen.
Om de berekening uit te voeren moet je eerst
de hoogte van de boom kennen. Je wilt natuurlijk niet met een lintmetertje en ladder aan de
slag, dus kan je gewoon schatten: een huis
met één verdieping en schuin dak is meestal
zo’n tien meter hoog. Wil je een iets exactere
berekening, pas dan deze truc toe: Neem een
stok van vijftig centimeter, en houd die vijftig
centimeter van je oog. Wandel nu achteruit

Word haagdonor
en vergroot de hoop!

tot je de wortel en de top van de boom ziet,
en meet op die plek hoe ver je van de boom
staat. Die afstand is gelijk aan de hoogte van
de boom!
Nu je de hoogte kent, meet je nog de omtrek
van de stam, en kan je het volume van de
boom berekenen met deze formule: Volume
in m³= pi (3,14) x (omtrek stam / 2 pi)² x de
halve hoogte.
Met dit volume kan je nagaan hoeveel CO²
deze woudreus absorbeert. Het aantal m³
van je boom staat immers ongeveer gelijk
aan het aantal ton CO² dat de boom jaarlijks
absorbeert!

Processierupsen

Heb jij een taxushaag? Goed nieuws! Dan
ben jij in het bezit van een plant die levens
kan redden. taxus bevat immers de grondstof
waarmee chemotherapieën worden gemaakt,
en het snoeisel brengt geld op voor een goed
doel. In 2015 werd 675 m³ taxussnoeisel
ingezameld waarmee evenveel chemotherapieën gemaakt werden. Daarnaast schonk
IGEAN de opbrengst van 57.405€ aan drie
goede doelen met als thema “kinderen of
jongeren met kanker”.
Ook dit jaar strijdt IGEAN mee tegen kanker,
en wordt de opbrengst geschonken aan drie
verenigingen die werken rond het thema
“patiëntenzorg en levenskwaliteit”.

Hoe deelnemen?
Breng je taxussnoeisel tussen 15 juni en
31 augustus naar het containerpark. Gebruik een zeil of doek om het snoeisel op
te vangen. Het taxussnoeisel moet jong en
zuiver zijn, dus enkel eenjarige scheutjes van
max. 20 à 30 cm, niet gemengd met ander
snoeisel of bladeren.
Heb je een taxushaag van minimaal 40 meter? Registreer je op www.vergrootdehoop.be
of bel gratis 0800 170 77 en de snoeiers van
Vergroot de Hoop komen die gratis snoeien
op afspraak!
Meer info: www.vergrootdehoop.be
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Het voorjaar komt op gang en dus duiken de
eikenprocessierupsen weer op. Voor de bomen
zijn ze relatief onschadelijk maar als je er zelf
mee in contact komt, kunnen de brandharen
irritatie en zwelling opleveren. Contacteer in
dat geval je huisarts!
Vroeger werden de bomen bespoten met een
bacteriepreparaat dat de rupsen doodt (en
hierdoor ook ongewenste slachtoffers maakt
zoals andere vlinders). Maar net als vorig jaar
onderhoudt de gemeente haar terreinen nu
zonder pesticiden. Ook voor de bestrijding van
de eikenprocessierups zal er dus geen biocide
gebruikt worden. Uit de verspreidingskaart
van de provincie Antwerpen blijkt gelukkig
dat de rupsenconcentratie in Schoten laag is.
Bestrijding is daarom niet nodig.
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Wat je vooral NIET moet doen
• De rupsen aanraken of zelf proberen bestrijden.
• Pesticiden gebruiken; zelfs als de rupsen
niet meer leven, blijven de irriterende rupsharen nog lang actief. Bovendien kunnen
insecticiden schadelijk zijn voor mens en
milieu.
• Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger; de haren kunnen dan via de lucht
verspreid geraken.
Vind je toch ergens nesten van eikenprocessierups waar ze hinder kunnen veroorzaken,
dan kan je dat melden aan de milieudienst:
milieudienst@schoten.be, 03 685 04 62

[ actua ]

Sprookjes om als
Trottinetwolven te verslinden en steppret!
De Woze Bolven vertellen

De Gaasketelkoerse

aan het Zuid, naast een tramlijn. Wim: “Die
uitersten zijn juist leuk. Net als de reacties
van het publiek. Voor de volwassenen stoppen
we er allusies naar de actualiteit in, terwijl de
kinderen vooral dol zijn op de actie. Zij gaan
er heel hard in op en reageren echt op wat
er gebeurt. Dan moet je daar natuurlijk op
reageren en het integreren in de show.”

De Woze Bolven, dat is geen roedel kwaadaardige wolfachtigen, maar het vrolijke duo Marc
Van den Heuvel en Wim Goedemé. Samen
houden ze jong én oud in de ban van hun
vertelvoorstellingen, dat is geen theater en
geen voorlezen, maar klassieke sprookjes en
andere verhalen verwerkt tot een moderne
vertelling met humor. Wim: “Vertellen is een
heel flexibele vorm van theater; we hebben
niets nodig – geen kostuums of decor – en
breken de vierde wand lustig af.”

Toekomstplannen? Marc: “Die hebben we niet
uitgekiend. De Woze Bolven treden in actie als
ze nodig zijn!” Wim: “Eigenlijk staan we altijd
stand-by, tot iemand ons vraagt. Maar gelukkig
kunnen we dan ook heel snel iets maken als
het nodig is.” Marc: “We kennen elkaar sinds
onze schooltijd en zijn nu zo goed op mekaar
ingespeeld dat we veel improviseren en bijna
nooit iets uitschrijven.”
Deze zomer komen de Woze Bolven vertellen op Schoten Bad, op zaterdagnamiddag 3
september. Dus als je dacht dat je alles van
Grimm en Andersen als kende, zet dan de tv
af, poets je oren goed uit en laat je verrassen!

Wim: “We zoeken naar leuke verhalen en spelen ermee, door bijvoorbeeld een nevenfiguur
naar voren te brengen en humor toe te voegen. Maar we maken er geen Disneysprookje
van; als een verhaal wreed is, is het wreed.
De oorspronkelijk sprookjes waren niet voor
kindertjes bedoeld, maar de ruwste versie is
wel de interessantste.”
Marc en Wim brengen hun vertelsels overal:
tijdens een cultuurfestival, op een wijkfeest,
in de Kaekelaar, of gewoon op het voetpad

Na het succes van de eerste Gaasketelkoerse
in 2015 – met bijna honderd deelnemers –
vindt ook dit jaar op zaterdag 17 september
een nieuwe editie plaats tijdens de week van
de mobiliteit op het Gasketelplein. Met deze
step- en trottinettenrace voor jong en oud wil
de organisatie (waaronder de buurtbewoners
van het Gasketelplein, de wijkverenigingen
Atheneum en Donk en het Rode Kruis) de
aandacht vestigen op andere transportmiddelen dan de auto en het potentieel van het
plein als ontmoetingsplek. Er wordt gekoerst
volgens leeftijd, in verschillende reeksen (individueel, ploegenkoersen en tijdritten). Alles
is voorzien: sporttrottinetten, loopfietsjes,
helmen, cheerleaders, drank, kraampjes,
een speelhoek, en zelfs een massagekraam!
Smeer je beentje dus in en rep je met de step!
Inschrijven voor de step- en trottinettenkoers
kan enkel op de dag zelf.
Meer info: www.gaasketelkoerse.be

Nostalgisch ijskarretje op pad
Woensdag 1 mei werd het oude ijskarretje van
Cremerie Dina nog eens van onder het stof
gehaald. Zaakvoerder Peter Matthijs vertelt:
“We kregen heel veel positieve reacties en we
rijden nu zeven dagen op zeven, ‘s namiddags
en ’s avonds. Maandag en dinsdag doen we
alleen een avondtoer. Afhankelijk van het
weer blijven we rijden tot eind oktober, begin
november. Het karretje wordt nu bestuurd door
Wanda Rodrigues, mijn vrouw”.
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Verschillende generaties hebben gesmuld van
het ijs van grootmoeder Dymphina, die in 1947
startte met de dagelijkse ijsjesronde. Toen was
dat nog met een authentieke driewieler, maar
dat exemplaar werd in 1960 ingeruild voor
een elektrisch karretje. Ook nu nog wordt het
ijskarretje van Dina elektrisch aangedreven:
een unicum! Wanneer het belgerinkel van
Dina weer door de straten galmt, zullen veel
Schotenaren nostalgisch terugdenken aan
zomeravonden uit lang vervlogen tijd.
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[ fietsen + wandelen ]

Fietsen geblazen!
Gemeente laat fietspaden doorlichten
Onze wegen slibben dicht en auto’s staan alsmaar meer in de file. Woonwerkverplaatsingen gaan vaak sneller per fiets dan met de wagen. Maar om
mensen effectief op de fiets te krijgen zijn comfortabele, veilige fietspaden
van groot belang. Momenteel lopen er twee onderzoeken naar de staat van
de Schotense fietspaden.
De Provinciale Fietsbarometer bundelt informatie over de veiligheid, het comfort en het
gebruik van maar liefst 3000 kilometer fietsroutes in de provincie Antwerpen. Deze fietsbarometer focust zich op de niet-recreatieve
trajecten voor langere afstanden, bijvoorbeeld
om naar het werk te fietsen. 49 kilometer
hiervan ligt op Schotens grondgebied.
De gegevens worden verzameld via enquêtes,
ongevalgegevens, fietstellingen en de meetfiets. Deze fiets filmt het afgelegde traject
zodat alle belangrijke omstandigheden zoals
gevaarlijke kruisingen, ontbrekende borden
en wachttijden aan verkeerslichten in kaart
gebracht kunnen worden. Aan de hand van
trilgegevens kan zelfs bepaald worden hoe
comfortabel een fietspad is!

Niet overal is ideale fietsinfrastructuur aanwezig, maar Schoten scoort erg goed. Op 35 van
de 49 kilometer of 71% van de routes zijn de
fietsvoorzieningen conform de richtlijnen. Dit
is ver boven het gemiddelde van de provincie
Antwerpen (41%) en van Vlaanderen (32%).
Het aandeel wegen zonder fietsinfrastructuur
is redelijk beperkt (6 km of 13%).
Sterke punten fietsinfrastructuur Schoten:
• Brede fietspaden
• Brede strook tussen het fietspad en de rand
van de rijbaan
• Trilcomfort op wegen waar fietsers op de
rijbaan fietsen
Wel nog werk aan:
• Trilcomfort op de fietspaden zelf
• Fietscomfort in de straten zonder fietspad
Naast de fietsbarometer is de gemeente ook
nog in een fietscoachingstraject gestapt waarbij fietsexperten en collega’s uit omliggende
gemeenten mekaars fietsbeleid en -voorzieningen onder de loep nemen en verbeteringen
voorstellen. Zo heeft een kleine groep op 26
mei onze gemeente per fiets doorkruist.
Uiteraard zal het gemeentebestuur de conclusies van beide onderzoeken ter harte nemen
bij toekomstige beslissingen over prioritaire
investeringen in fietsinfrastructuur.

Strek de beentjes
Zin om er eens op uit te trekken in de natuur?
Maak dan kennis met VMPA Brasschaat-Kapellen-Schoten – een vereniging van natuurgidsen die je het hele jaar door een brede waaier
wandelingen aanbieden. Naar aanleiding van
hun vijfentwintigjarig bestaan spraken we met
voorzitter Simonne Michielsen:

Verrekijkers in plaats van
rekenmachines
“We tellen zo’n vijftig mensen die een diploma
als natuurgids op zak hebben, met specialisaties als zoogids, stadsgids, bosgids, Voorkempengids, landbouwgids, arboretumgids
en zelfs blindengids. Onze bedoeling is om
mensen in contact te brengen met de natuur
in hun eigen omgeving.
Tijdens het jaar organiseren we verschillende
gratis natuurwandelingen onder begeleiding
van een gids. Daarnaast organiseren we ook
ecoklassen in samenwerking met de gemeente
Schoten. Scholen en verenigingen kunnen
dan gebruik maken van microscopen, verrekijkers en koffers voor wateronderzoek. Een
les over ecologie wordt zo ineens een stuk
leuker. Lagere scholen kunnen bij ons ook
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beroep doen op educatieve wandelingen, en
ook verenigingen zijn welkom voor specifieke
begeleide wandelingen.”

Variabel aanbod, vaste groep
“Het thema van elke wandeling passen we
uiteraard aan naargelang het seizoen of tijdstip van de dag. We gidsen tegenwoordig in
een twintigtal domeinen en vorig jaar namen
in totaal wel 3.647 mensen deel aan onze
activiteiten. Daar zijn we bijzonder trots op!
Als je weet dat er nu nog steeds een heleboel
gidsen van het eerste uur (1989) actief zijn
en dat we in al die jaren lief en leed deelden,
kan je wel begrijpen dat we ondertussen een
hechte vriendengroep vormen. In de toekomst
willen we graag blijven wandelen en de natuur
delen met anderen.”

Activiteiten zomer 2016
Wandel je graag eens mee met deze natuurgidsen? Hiernaast vind je een overzicht
van de geplande wandelingen binnenkort.
Deelname is gratis en reservatie niet nodig,
vertrek 14u.
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03/7 Vordenstein: Volop zomer
31/7 Gemeentepark: Wandeling met een
vleugje historiek
28/8 Vordenstein: Zintuigenwandeling
18/9 Vordenstein: Het verhaal van de bomen
25/9 Gemeentepark: Herfstmijmeringen
(om praktische redenen worden honden tijdens de wandelingen niet toegelaten)
•
•
•
•

03 653 38 62 of 0476 70 65 99 (na 18u)
vanhorenbeeck@skynet.be
www.natuurgidsen-schoten.be
www.facebook.com/VMPA-NatuurgidsenBrasschaat-Kapellen-Schoten

[ muziek ]

Oxeye Daisy klinkt als
een fris margrietje
Ontdek een nieuwe Schotense band
De helft van de Schotense bevolking kent Jan-Pieter De Pooter al en de andere
helft zal hem spoedig leren kennen, want op 4 augustus schittert hij met zijn
band Oxeye Daisy op de Parkavonden. We vragen de sympathieke muzikant
graag wat daaraan voorafging.
Jan-Pieter De Pooter (22) is leerkracht voe- Bekend Schotens gezin
ding-, zorg en natuurwetenschappen aan de
2de en 3de graad van het Heilig Hart van
Maria-instituut in ’s-Gravenwezel. “Hoewel ik
in een andere gemeente lesgeef, ben ik een
rasechte Schotenaar”, stelt Jan-Pieter ons
gerust. “Heel vaak kan je mij terugvinden in de
lokale cafeetjes, vooral wanneer er optredens
gepland zijn. Ik heb de GAMWD en de Academie
voor Beeldende Kunst doorlopen, nam altijd
deel aan Grabbelpasactiviteiten, werd daar
later monitor, enzovoort. En daarnaast woon
ik al sinds jaren de zomerse Parkavonden bij.
Zo heb ik zin gekregen om daar ook eens op
te treden.”

Jan-Pieter komt uit een behoorlijk muzikaal
gezin: vader Herman De Pooter speelt trompetcornet, moeder Katrijn Van Osta (OCMWvoorzitter Schoten) bespeelt de dwarsfluit, zus
An-Katrien (CD&V-jongerenvoorzitter Schoten)
leeft zich uit op de klarinet en Jan-Pieter bespeelt de elektrische basgitaar.
“Ons gezin is min of meer opgegroeid met de
Koninklijke Harmonie Ste Cecilia Schoten. Door
omstandigheden zijn mijn zus en ik daar nu
even minder actief in, maar vanaf volgend jaar
komen we graag terug!
Net als mijn zus leerde ik klarinet, maar een
paar jaar geleden heb ik dat blaasinstrument
ingewisseld voor de basgitaar. Een klarinet is
natuurlijk uitstekend om klassieke stukken
te spelen, maar ik kreeg interesse in jazz.
Bovendien kan je met een bas in meerdere
bands en muziekstijlen terecht.”

Evenwicht
Na een omzwerving langs verschillende bands,
kwam Jan-Pieter bij Oxeye Daisy terecht. “Een
Oxeye Daisy is een margriet”, verduidelijkt hij.
“Al onze bandleden hebben weliswaar een
ruiger kantje, maar we brengen onze songs
op een fleurige, leuke manier. Een margrietje
is iets vertrouwd en moois, en wij hopen ook
muziek te maken die goed in het oor ligt,
herkenbaar maar toch fris.” Naast Jan-Pieter
bestaat Oxeye Daisy uit volgende bandleden: zangeres Annelies Goethals (bediende),
drummer Max De Doncker (IT-sector) en
pianist Thomas Debra (verpleger), die ook in
Schoten woont.
Jan-Pieter: “We repeteren minstens één keer
per week, meestal tijdens de weekends, en
dat telkens van 14 tot 22 uur. Ons repertoire
bestaat volledig uit eigen Engelstalige songs
op tekst van Annelies, die al jaren gitaarles en
muziekcursussen volgt. De muziek componeren we gewoonlijk samen: ik speel bijvoorbeeld
een basriedeltje, de drummer valt in gevolgd
door de pianist, en de zangeres zoekt er tot
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slot een goede tekst bij. Soms gebeurt het ook
gewoon andersom en vetrekken we van een
tekst, of zoeken Annelies en Thomas samen
naar een complexere song.
Onze muziekstijl varieert van slow rock pop,
over reggae-, jazz- en funkinvloeden tot stevige
hard rock, en we zoeken een aangenaam wisselend evenwicht tussen rustigere nummers
en uptempo songs.”

Sportpaleis en Werchter
“Onze grootste wens is natuurlijk om ooit eens
in het Sportpaleis en op Werchter te mogen
optreden, maar ik vrees dat dàt net iets te
hoog gegrepen is”, lacht Jan-Pieter. “En voor
het uitbrengen van een eigen CD ontbreken
ons momenteel nog de centen, maar ik denk
dat die centen en die CD er ooit wel van zullen komen…”.

Voorsmaakje langs de Vaart
Oxeye Daisy repeteert momenteel keihard
voor een optreden op 4 augustus tijdens de
Schotense Parkavonden. Wie zo lang niet wil
wachten, raden we aan om in het weekend
een keertje langs het jaagpad naast de Vaart te
wandelen of te fietsen. De kans is groot dat je
Oxeye Daisy dan aan het werk kunt horen want
hun repetitieruimte ligt aan de Brechtsebaan
in Schoten. Ga en geniet!

Muziekavonden Kasteel
Kom deze zomer genieten van de muziekoptredens aan het Kasteel van Schoten. Iedere
donderdag kan je er vanaf 20u00 terecht aan
de bar, en vanaf 20u30 is het smullen van
het gevarieerde muziekaanbod.
21/7 Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
28/7 Feest-bluesband Big Blue Bopsicle
4/8 Bijzonder talent Olivier & lokale rockpopband Oxeye Daisy
11/8 Vocaal-ludieke boysband Per Favore

www.schoten.be/zomer
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[ rampenoefening ]

Wat als… het Kaekelaarplafond neerstort?

De brandweerlieden hadden te kampen met
mensen die bedolven lagen onder het puin,
een rolstoelgebruiker die op de grond lag, twee
zwaargewonden met verbrande gezichten, en
zelfs twee overledenen – allemaal gelukkig
niet echt.
Toch was dit een goede test: Hoe snel krijgen
we iedereen buiten, wordt iemand die buiten
bewustzijn achter de bar ligt op tijd gevonden,
hoe ga je om met panikerende mensen en
dode lichamen in het openbaar, hoe contacteer
je de familie van de overledenen en wat als
dat niet lukt, wanneer licht je de pers in...?

Donderdag 2 juni, zo’n negentig muziekliefhebbers genieten van het optreden
van de Schotense rockband King For a Day. De sfeer zit erin en de zaal is enthousiast, maar wanneer er rook binnenkruipt is het niet zeker of dit wel bij de act
hoort. Dan stort plots het plafond in: paniek! Of niet? Wat gedaan bij zo’n ramp?
Om in een noodsituatie als deze zo efficiënt
en snel mogelijk te kunnen ingrijpen, oefenden
de Schotense hulpdiensten hun reactievermogen bij deze geënsceneerde noodplanningsoefening.
Brandweer, politie, Rode Kruis, dienst integrale
veiligheid, communicatiedienst, dienst der
werken, burgemeester en een hele hoop vrijwilligers en figuranten werkten samen om deze
grootschalige oefening uit te voeren. Gelukkig
slaagden ze cum laude, en verliep alles met
opmerkelijke vlotheid.
Iets na 19u30 werd in de Kaekelaar op de
brandmeldknop gedrukt, waardoor politie,
brandweer en de medische dienst opgeroepen werden, en nog geen zes minuten later

arriveerden vier brandweerwagens, twee politievoertuigen, vier ambulances en één MUG
aan de Kaekelaar, waar de ontruiming van
het gebouw al was begonnen. Er werd in een
zogeheten motorkapoverleg met de leidinggevenden besproken wat de beste aanpak was.
De ‘search & rescue’ ging van start, en het
publiek werd naar een opvangcentrum in LDC
’t Dorp geleid. Gewonden werden onmiddellijk
verzorgd of naar het ziekenhuis vervoerd.

Tussen de figuranten, die ‘veilig’ buiten waren
geleid, zat ook Ruth Beeckmans. Zij had de
band King For A Day aangekondigd en werd
samen met de andere ‘niet-gewonde’ toeschouwers naar het opvangcentrum in LDC
‘t Dorp gebracht, waar ze indien nodig verder
verzorgd werden. Daar kan in een echte situatie ook de familie van de getroffenen terecht.
Tom Bresseleers (noodambtenaar) vond het
een geslaagde dag: “Zo'n oefening leert ons dat
we nog heel wat werk voor de boeg hebben,
maar het besef dat we deze opdracht samen
kunnen uitvoeren, maakt alles haalbaar!”

Omwille van de grote omvang van het hele
gebeuren, werd om 20u18 overgestapt op
de ‘gemeentelijke fase’, wat betekent dat de
burgemeester en leidinggevenden in het politiekantoor alles zo goed mogelijk aanstuurden
en communiceerden. Ondertussen werd de
toestromende pers op het terrein opgevangen.

Nu maar hopen dat we deze voorbereidingen
nooit nodig zullen hebben...
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[ nacht van de duisternis + klimaatbeleid ]

Feest voor nachtraven
Nacht van de Duisternis: 8 oktober

Klimaatbeleid krijgt prioriteit

Op 8 oktober vindt de 21ste editie van de
Nacht van de Duisternis plaats. Dan wordt de
openbare verlichting op verschillende plaatsen
gedoofd – een actie die de impact van lichtvervuiling in de kijker wil plaatsen. Er wordt immers vaak te veel en verkeerd verlicht. Te veel
nachtelijke verlichting verstoort het bioritme
van planten en dieren. Het kan best met minder, zonder daarbij aan veiligheid in te boeten.

Klimaatbeleid mag niet bij plannen en inventariseren blijven. De winters worden vochtiger
maar minder koud, terwijl de zomers warmer
worden met zware neerslagpieken en onweders, denk maar aan de hevige regen twee
weken geleden! De gemeente zet daarom
in op groendaken, regenwaterputten, wadi’s
en retentiebekkens, afkoppeling regenwater,
voorkomen van hitte-eilanden, ruimte voor
beken...

Tijdens deze Nacht van de Duisternis worden
er in Vordenstein verschillende activiteiten georganiseerd. Hou dus zeker de gemeentelijke
website in de gaten voor alle praktische info!
Vordenstein is traditioneel het groentoneel
voor de Nacht van de Duisternis. Je geraakt er
in de ban van geuren, smaken en kleuren: Wim
Maes, een professionele en superenthousiaste
kruidenkok, laat je op een geurwandeling ruiken én proeven van de groene schatten in de
oranjerietuin van Vordenstein.
Na zonsondergang tussen eetbare planten
laveren heeft het voordeel dat sommige
planten dan pas echt ruiken, zoals het goedhumeurkruid Citroenverbena bijvoorbeeld. Je
reukorgaan en smaakpapillen zullen dus op
volle toeren draaien. Na de rondleiding worden
de wandelaars vergast op een heerlijk hapje
en drankje.
Wie liever in hogere sferen gebracht wordt door
de schittering van de sterren en het heelal kan

Aanschuiven aan
de klimaattafel

zich laten meeslepen door Werner Hamelinck
van Urania. Hij maakt je wegwijs in de ruimte
en bespreekt uitzonderlijke voorvallen tussen
de sterren en planeten, netjes afgestemd op
deze dag. Op het donkere voorplein kan daarna
het uitspansel met eigen ogen ontdekt worden.
De Volkssterrenwacht Urania brengt telescopen
en megakijkers mee en met behulp van een
laserstraal beginnen we aan een ontdekkingstocht langs de verschillende sterrenformaties,
sterrensluiers, planeten en satellieten.
Tot slot kan je nog kiezen voor de nachtwandeling, begeleid door een natuurgids. Een tocht
door het pikdonkere bos met het geroep van
uilen, het gekraak van een weglopende ree of
vos, en het gezucht van de bomen… Elfjes,
geesten en heksen kunnen we niet beloven
maar wel een portie levensecht natuurgenot!

De gemeenteraad onderschreef vorig jaar
op 26 november unaniem de deelname
aan het Burgemeestersconvenant (in de
pers “CoM of Convenant of Mayors”). Via dit
convenant streeft de gemeente de Europese
doelstellingen na: 20% CO2-reductie tegen
2020. Het gaat over de volledige uitstoot
op het grondgebied (door huishoudens,
mobiliteit, handel en diensten, industrie en
landbouw). Daarvoor zijn dus een heleboel
maatregelen nodig.
Inmiddels werd door Zero Emisions Solutions een nulmeting (over 2011) uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat we 145.919 ton CO2 hebben
uitgestoten (de 50.000 ton CO2 van de E19
niet meegerekend). De verdeling van de CO2
uitstoot ligt grosso modo bij de huishoudens
(36%), de industrie (27%), transport (19%) en
de tertiaire sector (17 %).
Willen we dus een reductie realiseren met
20%, dan betekent dit dat we ongeveer
30.000 ton C02-uitstoot moeten voorkomen.
Wat? Hoe? Om 1.000 ton CO2 per jaar te
besparen moet je bijvoorbeeld een 1.000-tal
woningen voorzien van dakisolatie.
Het studiebureau Zero Emissions Solutions
zet een aantal projectteams binnen het gemeentebestuur aan het werk. Er worden ook
werkgroepen voorzien met externe partijen,
bijvoorbeeld rond mobiliteit en gebouwen.
Samen wordt dan een analyse gemaakt
waaruit (na een bevraging) mogelijke maatregelen volgen.
In het najaar wordt ook een zogenaamde klimaattafel georganiseerd: een overleg waarbij
alle geïnteresseerde inwoners, verenigingen,
bedrijven en organisaties worden uitgenodigd
om mee te werken aan een duurzaam energieactieplan – liefst concreet en haalbaar,
met acties rond mobiliteit, wonen, handel en
economie, ruimtelijke ordening…. Daar hebben we straks dus van iedereen constructieve input en enthousiasme voor nodig!
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De Kanaalkant ingepland
Wonen en werken rond het Albertkanaal
Langs het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem ligt het
tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. Tegelijk is het
een buurt waar heel wat mensen wonen. Deze combinatie van werken en wonen
leidt tot heel wat ingewikkelde en onveilige verkeerssituaties. Daarom heeft de
provincie Antwerpen samen met de betrokken gemeenten en districten een
toekomstplan uitgestippeld voor een leefbare en vlot bereikbare Kanaalkant.
“De samenwerking tussen de vele partners
loopt vlot en dat is ontzettend belangrijk”,
stelt Tahnee Van Steenbrugge, provinciaal
adviseur van het project Kanaalkant. “Rond
het Albertkanaal lopen momenteel al een
flink aantal projecten. Denk maar aan de
Oosterweelverbinding, de verbreding van het
Albertkanaal en de verhoging van de bruggen
over het Albertkanaal. Daarnaast zijn er een
aantal lokale en bovenlokale beleidsplannen
waarmee we rekening houden.
Het project Kanaalkant wil al deze verschillende plannen koppelen en op elkaar afstemmen. Zo kan de aanleg van de fietsostrade
langs het Albertkanaal worden uitgevoerd
tijdens de verbredingswerken.”

Verder weg van de stad – waar meer ruimte
is – kunnen grotere bedrijven hun plaats krijgen.”

bindingen tussen de bestaande parken en
pleinen. Ook de woonwijken krijgen een
groener uitzicht.”

Vlot en veilig verkeer
“Verkeer is een heikel punt: fietsers, auto’s en
vrachtwagens delen hier de weg. Daarom gebeuren er enkele verkeerstechnische ingrepen
op de as Vaartkaai/Metropoolstraat en de as
Bisschoppenhoflaan. Zo blijven de woonstraten
vrij van vrachtverkeer, en krijgen de bedrijven
een vlotte verbinding, net als de fietsers – de
Noordoever van het kanaal wordt fietsostrade.
Er wordt ook expliciet gezocht naar mogelijkheden om bedrijven nog meer te ontsluiten
via het water, om zo heel wat vrachtwagens
van de baan te helpen.”

Hoogmolenbrug

In het projectgebied liggen grote en kleine
bedrijven, woonwijken, scholen en sportclubs.
Dat zorgt ervoor dat vrachtvervoer, pendelaars,
wandelaars, fietsers, en kinderen hier allemaal
de beschikbare ruimte moeten delen. Tahnee
Van Steenbrugge legt de vier krachtlijnen uit,
die dit in goede banen moeten leiden:

Aangenaam en kwalitatief wonen
“Woonwijken die grenzen aan een bedrijventerrein krijgen voldoende bufferruimte tussen het
bedrijventerrein en de wijk. Het toekomstplan
duidt aan waar wonen mogelijk is en waar de
woonsituatie verbeterd kan worden. Daarnaast
wordt er naar een geschikte oplossing gezocht
voor woonwijken waarvan de woonkwaliteit
in de toekomst moeilijk te garanderen blijft.”

Juiste functie op de juiste plaats
“Het ene bedrijf is het andere niet. Daarom
voorziet het toekomstplan een logische plek
voor de verschillende soorten bedrijven. Dicht
bij de stad mikken we op kleinere bedrijven
die goed aansluiten bij de functie wonen.

Aangename en kwalitatieve omgeving
“Wie droomt er niet van een mooi uitzicht over
water, bruggen en groen? Het toekomstplan
voor de Kanaalkant wil de eigenheid van het
gebied in de verf zetten. Langs het kanaal
komen er mooie groene assen en (fiets)ver-

Vier krachtlijnen

Met een passage van bijna 40 miljoen ton
goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Om het
kanaal nog beter te kunnen inzetten voor bedrijfstransport, wordt het verbreed en verdiept.
Tegelijk worden de bruggen verhoogd naar een
doorvaarhoogte van 9,10 m. Zo krijgen ook grotere vrachtschepen met vier lagen containers
doorgang via het Albertkanaal.
In dit kader zal ook de Hoogmolenbrug vernieuwd worden. De huidige brug, die slechts
een vrije hoogte van 6,94 meter heeft, wordt
afgebroken. De nieuwe Hoogmolenbrug komt in
de reservatiestrook voor de A102 en de tweede
spoorontsluiting. Concreet zal de nieuwe
Hoogmolenbrug dus een paar honderd meter
westelijker liggen dan de huidige. De nieuwe
brug zal twee maal één rijstrook tellen, aan één
kant komt een dubbelrichting fietspad, en aan
de andere een ecostrook om ook de dieren het
kanaal over te helpen. De nieuwe Hoogmolenbrug krijgt een rechtstreekse aansluiting met
de Metropoolstraat zodat vrachtwagens uit het
gemeentecentrum worden gehouden.
Deze werken staan gepland in de periode
2018 – 2020.

Een mogelijke versie van de nieuwe Hoogmolenbrug.
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Gastvrij voor de bij
Geen betere plek om te genieten van de oranjerietuin van Vordenstein dan
vanop de bijenheuvel. Die werd op 5 juni plechtig ingewandeld door burgemeester Maarten De Veuster, enkele schepenen, Vrienden van Vordenstein,
afgevaardigden van het Agentschap Natuur & Bos en leden van de milieuraad.
Warmte, watermeloen,
wijntje… wespen!

Wat te doen bij een
wespennest
Niet alleen wij kijken enorm uit naar een
zonnige zomer, ook de wespen zoemen zich
doorheen de warme maanden juli, augustus
en september. Hoewel het nuttige beestjes
zijn, veroorzaken ze soms heel wat overlast.
Zo is het toch oppassen geblazen mocht je
thuis of in de buurt een wespennest gespot
hebben. Wat je vooral best niet doet, is het
nest eigenhandig proberen te verwijderen of
vernietigen, of de wespen te storen.
Wat wel te doen? Breng de brandweer in
jouw gemeente op de hoogte. Zij komen het
nest professioneel verwijderen. Voor nesten
verder dan twee meter van je woning vragen
ze een vergoeding van 25€.
De bijenheuvel van Vordenstein werd de laatste maanden stevig onder handen genomen
door het groenteam van het Agentschap Natuur & Bos en een heuse schare vrijwilligers.
Dit markante deel van de oranjerietuin was
door de jaren heen wat onderkomen geraakt,
en hier en daar zelfs verzakt. De heuvel werd
nu netjes heropgebouwd, een hellend vlak
voor mensen met een rolstoel werd aange-

Milieuprijs
In de marge van de opening van de bijenheuvel werd ook
de Milieuprijs Milieuraad Schoten 2015 uitgereikt. Die eer
viel te beurt aan Red de Voorkempen. Volgens de milieuraad
verdiende hun ontwikkeling van Gruunrant wel wat ondersteuning. Gruunrant staat voor het netwerk van groene stapstenen
in Schoten en haar buurtgemeenten. De versnippering van
groengebieden kan worden tegengegaan door verbindingen
met groene stapstenen zoals parkdomeintjes, particuliere
tuinen en openbaar groen zoals dreven.
Red de Voorkempen krijgt van de milieuraad vijfhonderd euro,
maar aan de voet van de bijenheuvel kregen ze ook een aarden nestkast. Ingrid Denissen, voorzitter van de milieuraad:
“Hierin kan een vogel een ei kwijt, maar we hopen dat Red
de Voorkempen straks ook nog andere eieren legt in de zin
van goeie plannen zoals Gruunrant.”

legd, en honderden vaste planten kregen
hier een stek.
In de verschillende soorten planten loopt één
rode draad: bijvriendelijkheid. Wilde aardbeitjes, huislook, salie, ridderspoor enzovoort
voldoen aan deze voorwaarde en trekken een
publiek dat bestaat uit honingbijen, solitaire
bijen, hommels en vlinders. Goed nieuws dus
voor Schoten, als officiële ‘imkervriendelijke
gemeente’. Doordat de bloeitijden verschillen, kan de bezoeker vanaf het prille voorjaar
tot laat in de herfst genieten van prachtige,
inheemse bloemen.

Belangrijk om weten: de brandweer verdelgt
nooit bijen- en hommelnesten, gezien deze
twee beestjes beschermde diersoorten zijn.
Indien er zich een nest bijen of hommels op
een uiterst vervelende plaats aan je woning
bevindt, contacteer je best een imker.
Melding online: schoten.be/brandweer
Brandweer Schoten 03 685 32 29

De zoemende insecten kregen van het Agentschap Natuur & Bos en de Vrienden van
Vordenstein meteen ook een heus bijenhotel
aangeboden. Niet zomaar een bijenhuisje
zoals je ze tegenwoordig vaak ziet, maar een
vijfsterrenverblijf van zo’n tien meter lang en
anderhalve meter hoog. Daarbovenop werd
nog een daktuintje aangelegd dat ook voor
de nodige kleur en dus ook nectar kan zorgen.
Het bijenhotel toont aan hoe je zelfs op een
godvergeten plekje in je eigen tuin gemakkelijk
iets kan doen voor de biodiversiteit. Stenen,
stukken buis, bakstenen, holle rietstengels of
zelfs afgesneden bamboe, het kan allemaal in
een ‘bijenmuur’ worden verwerkt, tot jolijt van
de vliegende honingmakers.
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Schoten Duikt

Met de mooie, hete zomer in het verschiet lonkt het frisse water als
nooit tevoren. Hoewel het in de Vaart niet toegestaan is om te duiken, heeft onze gemeente gelukkig wel andere oplossingen in petto.
We trekken onze zwembroek aan en duiken spetterend het water in met een
gepassioneerde duikster en twee Schotense duikclubs.
Veel meer dan duiken alleen
Ellen Vlaminck (24) uit de wijk Berkenrode
heeft een bachelor in biologie op zak en is
nu volop bezig met het afronden van haar
master in ‘Marine and lacustrine science and
management’ (in mensentaal: biologie van
oceanen en meren). Die studie zorgt voor een
loodzware agenda, met gelukkig hier en daar
nog een plekje vrij voor haar andere aquatische
passie: duiken.
“Na mijn masterthesis verblijf ik van september
tot maart in Madagaskar om er met een Britse
organisatie onderzoek te doen op koraalriffen en mangroven. De organisatie werkt met
vrijwilligers die ik, naast het onderzoek zelf,
mee zal opleiden bij het vergaren van stalen.
Een halfjaar met veel duiken dus!” glundert
de Schotense. “Daarna vraag ik misschien een
doctoraatsbeurs aan om verder aan research
te kunnen doen of probeer ik me bij een ngo
aan te sluiten om aan aquatische (mariene
of zoetwater-) natuurconservatie in binnenof buitenland te doen. Idealiter iets dat met
duiken te maken heeft natuurlijk!”

Hard(er) werken

machtigd, na heel wat zwembadtrainingen,
theorielessen en vijf buitenduiken in het
koude, donkere water van België en Nederland.
Omdat PADI wereldwijd verspreid is en ik
na mijn studies graag in het buitenland (al
duikend) wil werken, wou ik ook een hoger
PADI-certificaat behalen. Na zes weken duikopleiding gecombineerd met werken in het
duikcentrum heb ik vorige zomer mijn PADIDivemasterbrevet behaald in Tenerife. Een
superervaring omdat ik beginnende duikers
mocht assisteren bij hun opleiding.”

Schotense otters
“Vanwege mijn studies veranderde ik van duikclub Poseidon (Leuven) naar de Koraalduivels
(Gent), waar ik mijn tweede ster behaalde.
Sinds dit jaar ben ik ook lid van de Schotense
duikclub De Otters om naast de doordeweekse
training in Gent ook in het weekend te trainen.

en begint er een fantastische picknick.
Duiken is een buddy sport: je duikt minstens
per twee en staat in voor elkaars veiligheid.
Als er wat misloopt, helpt jouw buddy. Ook
daarom is een goede groepsgeest in deze
sport (letterlijk) levensnoodzakelijk.”

Met schaamrood op de wangen moet ik wel
toegeven dat ik door mijn studies veel te
weinig en heel onregelmatig heb getraind. Ik
hoop de schade na alle thesisstress toch in
te halen door met de club een aantal buitenduikjes te doen.”

Rust

Haar eerste duik in open water nam Ellen in
februari 2014 tijdens een vakantie op Tenerife.
“Op vakantie is het gemakkelijker om die stap
te zetten. Ik probeerde eens een duikinitiatie,
gevolgd door vier buitenduiken in zee. Toen
was ik helemaal overtuigd. Maar omdat ik
me niet helemaal comfortabel voelde met de
snelle breveteringen in het PADI-systeem (op
drie dagen tijd kan je al een duikcertificaat
halen), zocht ik in België een club om ‘echt
goed’ te leren duiken. Daarmee bedoel ik
niet dat PADI een slechte duikfederatie zou
zijn (sommige Belgische PADI-clubs zijn veel
strenger dan centra in het buitenland) maar
voor mijn gemoedsrust wou ik harder werken
voor een certificaat.”

Onderwaterleven

Superervaring

“Het hele duikgebeuren is zoveel meer
dan duiken alleen. Hoeveel tijd het kost
om al het materiaal voor te bereiden,
aan te trekken en weer uit te trekken...
Maar er is ook de gezelligheid van het
clubduiken. Plots worden klapstoeltjes, tafels en koelboxen uit de wagens getoverd

“Meteen na mijn thuiskomst schreef ik
me in bij de Leuvense duikclub Poseidon. Die club hanteert een sterrensysteem
voor brevetteringen. Tegen het einde van
schooljaar 2014 had ik mijn eerste ster be-

“Wat ik zo leuk vind aan duiken is de onderwaterwereld, het hele duikgebeuren en de rust. De
onderwaterwereld is prachtig – voor het eerst
in je leven een koraalrif zien is onbeschrijflijk!
Boven, onder, links, rechts, waar je ook kijkt
is er leven. De variatie aan vissen, koralen,
sponzen enzovoort is gigantisch! Maar ook
duiken in de Oosterschelde of in Belgische
steengroeves is fascinerend. Het is weliswaar
meer ‘zoeken’ naar leven maar net dat maakt
het duiken hier zo interessant. De vreugde om
dan een zeekat te kunnen spotten is enorm!”

Vrienden voor je leven
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“Ik heb altijd wel iets om aan te denken en
dat is ontzettend vermoeiend, maar tijdens
het duiken kom ik volledig tot rust. Mijn
ademhaling kalmeert en ik lijk zomaar wat
rond te zweven zonder zwaartekracht. Een
fantastische ervaring!”

Vliegtuigen en blauwe gaten
“Meestal duik ik in België of Nederland – vaak
in de Oosterschelde, waar altijd wel wat te
zien is. Populaire stekjes zijn de Oesterdam of
het Grevelingenmeer. Ook de Put van Ekeren
is een ideale plek voor oefenduiken, eerste
buitenduiken en buitenproeven.
Duiken in de steengroeves van Wallonië biedt
dan weer een leuke afwisseling. Vaak kan je
daar ook de diepere duiken doen van meer
dan vijfentwintig meter. In die steengroeves
liggen vaak verzonken beelden en vliegtuigen
enzovoort, wat het heel interessant maakt.
Ik hoop ooit eens in Belize te mogen duiken.
Op een boottocht afstand van de kust bevindt
zich daar ‘the blue hole’, een met koraal omringd ‘gat’ in de oceaanbodem. Het lijkt me een
onbeschrijfelijke ervaring om over een gapend
gat in de oceaanbodem te duiken...”

Duikclub De Otters
Ilse Van Wouwe, secretaris van Duikclub De
Otters vertelt: “Op 8 juli 1966 verdrinkt een
zevenjarig jongetje in het Albertkanaal. Er
wordt gedregd met dreghaken en verzwaarde prikkeldraad. Toevallig is ook sportduiker
Maurice Moens uit Schoten aanwezig. Hij
wil duiken maar krijgt geen toestemming.
Diep geraakt door het gebeuren schrijft hij
een brief aan de toenmalige burgemeester
Imler. Maurice stelt zich als vrijwillige
duiker ten dienste van de gemeente en
wordt aanvaard. Meer nog, Maurice Moens
wordt op 26 juni 1968 officieel de eerste
brandweerman-duiker van Schoten!”
Al gauw wordt een heus duikteam bij de
brandweer samengesteld, waaruit – na een
eerdere poging – op 25 september 1983
Duikclub De Otters ontstaat. Momenteel telt
de vereniging met het motto ‘Vriendschap,
Vreugde en Veiligheid’ een honderdtal
leden. Het jongste lid is veertien jaar, het
oudste lid zeventig.
“Het hele jaar duiken wij in de Oosterschelde, de Put van Ekeren, steengroeven en
zoetwatermeren. Maar de leden verkennen
graag wrakken en dus kan Noordzeeduiken
niet ontbreken. De meest gehoorde uitroep
bij de eerste duik is: ‘Dat beweegt hier allemaal onder water!’” lacht Ilse.

www.deotters.be
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Duikclub Hoogenboom
Dive Education
“Onze duikclub en winkel zijn in 2000 in
de Zilvervosdreef opgestart”, herinnert
voorzitter Dennis Van der Auwera zich.
“Na een aantal jaar verhuisden we naar
de Brechtsebaan.
Bij ons kan je duiken vanaf acht jaar. Ons
jongste lid heeft dan ook die leeftijd terwijl
de oudste rond de vijftig is. De meesten
stoppen met duiken wegens ouderdomsverschijnselen.
Elke vrijdagavond wordt in ons eigen
zwembad getraind. Dat is bijna zes meter
diep en altijd 31°C, aangenaam warm dus
om les te geven of te trainen. Tijdens het
duikseizoen duiken we ook in de Put van
Ekeren, de Oosterschelde, Grevelingen
of maken we weekendtrips of duikreizen
naar de Ardennen, Duitsland, Spanje en
zelfs Egypte.
Daarnaast zijn wij ook geïnteresseerd om
mee te werken aan gemeentelijke sportkampen. Dit jaar heeft onze club voor de eerste
keer de Vaart opgekuist – een leuke, nuttige ervaring die we graag jaarlijks herhalen.”
Duikclub Hoogenboom Dive Education
kan je ontmoeten op de Parkhappening!
www.hde.be
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VLAANDEREN FEEST

hello!schoten

Schoten viert Vlaanderen feest aan
het water! Vertelsels, liedjes en
circusworkshop voor de kleinsten.
Muziekoptredens voor iedereen.

Werelddansfestival met dansgroepen
uit de hele wereld, maar ook dj’s, foodtrucks, kinderdorp, kindervoorstelling…
Park van Schoten
www.helloschoten.be

2/7 | 17-22u Havenplein, Brug 14
3/7 | 11u Academische zitting, Kasteel
www.schoten.be/vlaanderenfeest

2-3/7

8-15/7

kantklosfestival
Welkom op het tweede gratis internationaal kantfestival, met handelaars,
demonstraties van kanttechnieken,
probeerklas.

rock schoten
Janez Detd Punk Rock High School,
partyrockband Cookies & Cream
en Stijn Meuris trakteren je op
een stevig rockfestival!
18u - Park van Schoten
www.rockschoten.be

10-18u - Park van Schoten
www.kantklos.be

23-24/7
schlagerfestival

schoten zingt

Het eerste schlagerfestijn in Schoten!
Met Paul Hayes (sax), De Stoempers,
Sam Gooris en Garry Hagger als de
toppers en de party schlagershowband
voor de extra ambiance.

7/8

Kunnen zingen is geen vereiste,
meezingen is voldoende!
Ambiance verzekerd.
De opbrengst gaat naar goede doelen.
19u30  deuren, 20u30 start
Park van Schoten
www.mastersschoten.be

16u - Park van Schoten
www.schotenschlagerfestival.com

12/8

park happening
• 11u-18u30 dagdeel jongeren met
activiteiten en randanimatie
• 17u45 kinderdisco, Ghost Rockers,
Jens van The Voice
• 21u The Vicious, Jelle Cleymans &
Jonas Van Geel, DJ Michael Midnight
facebook.com/jeugddienst.schoten
Park van Schoten

27/8

cinema cabrio
Een week lang gratis films in openlucht
en in het Kasteel van Schoten!
Kasteel van Schoten
www.schoten.be/zomer

6/8

muziekavonden
21/7: Koninklijke Harmonie Sinte Cécilia
28/7: Big Blue Bopsicle
4/8: Oliver & Oxeye Daisy
11/8: Perfavore
20u - Kasteel van Schoten
www.schoten.be/zomer

21/7+
28/7+4/8+11/8

ma 21u The Kids Are All Right
di 14u Shaun het Schaap
21u Moulin Rouge!

     

wo 14u Mega Mindy versus Rox     
21u Zootropolis
do 14u Alvin en de Chipmunks 3
21u Paradise trips

15-19/8

vr 21u The Revenant

Brauhausboot

SCHOTEN BAD

Expo Vaart op Kempenaar (kanaalboot)

Een ontmoetingsplek voor iedereen die
een toffe dag vol sport, spel en cultuur
aan Schoten vaart wil beleven.

di 19u Workshop zeefdrukken
wo 20u Swaajp improvisatietheater
do 20u30 Rootsavond, optreden Folsom
za 10-14u Hoger-Op schildert de Vaart

Donderdag - zondag Zomerbar
Havenplein
www.schotenbad.be

13-17u :  Zaatstraat
www.vaartverjaart.be

14-19/6

30/6-4/9

LIJNDANSEN
We zoeken minstens 5000 mensen, jong
en oud, als versterking bij de wereldrecordpoging lijndansen van Rijkevorsel
tot Dessel, op het jaagpad langs de vaart!
11u30 – 13u15
(aanmelden op jaagpad Rijkevorsel)
14u30 recordpoging / Animatie tot 18u
www.vaartverjaart.be

26/6

GLOBEFEST
Dancefestival geïnspireerd door de
vier elementen, 2e editie. Line-up
vanaf 12u00 (Ricardo, Notoir, Timax,
Flowchief, Elzze, A.S.C., Laurent Jay…)
De Zeurt, Eksterdreef
UITVERKOCHT
www.globefest.be

2/7

JULIKERMIS +
SEPTEMBERKERMIS

feestmarkt
Voor iedereen die eens feestelijk wil
‘markten’.

Smoutebollen, eendjeskraam,
minikarting, lunapark…
Tijd voor kermis op de Markt!

16-23u : Kasteeldreef
www.antwerpsemarkten.be

14u30-22u30 : Marktplein

30/7-2/8
24/9-27/9

8/7

fashion days
Modefestival voor iedereen die van
koopjes, lekker winkelen en mode
houdt!
Paalstraat
www.winkelcentrumschoten.be

8-10/9
film aan het water
Mooov Filmfestival presenteert:
‘Le Tout Nouveau Testament’.
Geniet van de film aan het water.
21u : Heikantstraat 150
www.vaartverjaart.be

10/9

openingsfeest
cultuurcentrum
Woze Bolven verteltheater, muziekwedstrijd, country optreden Mary’s Little
Lamb, Bottle of Moonshine…
Havenplein
14u start familienamiddag
www.ccschoten.be

3/9

vlottentocht
Jaarlijkse vlottentocht voor jeugdbewegingen georganiseerd door de Jeugdraad
als slotmoment van “De Vaart Verjaart”.
9-17u : Begonialaan
www.schoten.be

2/10

[ festival ]

Wereldfestival op wereldformaat

Wie komt er naar Hello!Schoten 2016
Hello!Schoten ontvangt van 8 tot en met 15 juli 2016 maar liefst zeven buitenlandse ensembles in plaats van de gewoonlijke zes. Uiteraard is daarnaast ook
ons talent van eigen bodem van de partij. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hello!Let’s Go
Voor juwelen, handtassen en leuke spulletjes
kan je vrijdag 8 juli al vanaf 16 uur rondneuzen op de Petit Bazaar, tot zondag. Krijg je
honger? Rep je dan naar de foodtrucks met
hun internationaal aanbod. Voor de kinderen
voorzien we een heel weekend kermisattracties zoals een draaimolen, eendjeskraam,
ballenkraam en trampolines.

Hello!World
De Chileense groep Bafut stuurt een dertigtal
jonge dansers en muzikanten. Net als de
Chileense natuur is hun folklore rijk en afwisselend. Het gezelschap brengt zowel suites uit
het Andesgebergte als Polynesische suites van
Paaseiland – een mix aan kleuren en ritmes!
Uit de hoofdstad van Colombia verwelkomen
we net als twintig jaar geleden het ballet Tierra
Colombiana. Het gezelschap vindt voor haar
wervelende spektakels inspiratie bij de verschillende culturen die het land herbergt en combineert technieken van ballet met moderne dans.
Een primeur voor ons festival is dit jaar de
groep Arbana uit de Albanese hoofdstad Tirana.
De groep brengt licht gestileerde dansen uit
alle regio’s van Albanië. De rijke variëteit aan
klederdrachten weerspiegelt hun rijkdom aan
cultuur en tradities.
Door hun sportieve opleiding staan de dansers
van de Slovaakse groep Gymnik bekend voor
hun kracht en behendigheid, maar ook humor
en speelsheid. De groepsleden komen vanuit
alle delen van Slovakije. Daarom brengt Gymik
folklore uit verschillende regio’s. De laatste
keer dat deze groep, één van de allerbeste van
Slovakije, op ons festival te zien was, dateert
al van 2003. Redenen genoeg om Gymnik
voor een derde keer uit te nodigen in Schoten!

Kenmerkend is het aanstekelijke ritme van
de dhol, een tweekoppig druminstrument dat
met een stok en een twijgje wordt bewerkt, en
zorgt voor het zeer herkenbare swingende en
ritmische karakter. De originele dansbewegingen verwijzen naar het bewerken van het land.
De kringdansers maken regelmatig plaats voor
spectaculaire en acrobatische solo’s.
De volgende groep treffen we in Chicago,
USA: de Trinity Irish Dancers. Zij krijgen hun
opleiding in de Trinity Academy of Irish Dance,
onder leiding van Mark Howard. Zijn unieke
Iers-Amerikaanse gezelschap was de geboorteplaats van progressieve Ierse dans, die
commerciële producties zoals Riverdance inspireerde. Trinity komt hier nu al de zesde keer.
Internationaal dansensemble Paloina bestaat
uit zo’n dertig jonge dansers en zes muzikanten, gekleed in prachtige, vaak authentieke
kostuums. Het ensemble reist al sinds 1971
vanuit Amsterdam door heel Nederland en
ver daarbuiten, om choreografieën uit verschillende landen te brengen. De dansen en
melodieën zijn energiek of melancholisch,
uitbundig of ingetogen.

Het Shrustii Multicultural Centre uit India
vaardigt een groep af die gespecialiseerd is in
Bhangra – oorspronkelijk een mannendans om
het binnenhalen van de tarweoogst te vieren.

Tickets bestellen kan via
• www.helloschoten.com
• Balie Vrije Tijd, Sint-Cordulastraat 10
• 0470 69 56 06

infoschotenjuni
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Bezoekers kunnen zaterdag 9 juli vanaf
10u30 genieten van de samendans op het
plein voor het kasteel. Alle deelnemende
landen geven er een workshop en leren hun
dansen aan op maat van het publiek. Er is
keuze te over in het kinderdorp met kindergrime, volksspelen en kermis. Terug van
weg geweest zijn er vijf ambachten te zien:
paling roken, mosterd maken, leer bewerken,
manden vlechten en Zeeuwse babbelaars
maken. In de namiddag komen de Antwerp
Highlanders langs; ze laten ons genieten van
een demo highland games en de Antwerp Metropolitan Pipeband zorgt voor de juiste sfeer!

Hello!Kids
Workshops op kindermaat geven de jongsten de mogelijkheid om andere landen
en culturen te leren kennen. En iets wat
je kent, respecteer je ook sneller. De workshops beginnen zondag 10 juli om 15 uur
en worden begeleid door de dansgroepen,
die kinderen willen laten proeven van hun
cultuur, op een speelse manier. Bij de ene
workshop ligt de focus op dans en muziek,
bij de andere op spel.

[ festival ]

En onze eigen
groepen?

Schlagers, bier en polonaises

Schlagerfestival

Folklore Ensemble Gelmel
Folklore Ensemble Gelmel uit Schoten bestaat
al sinds 1968 en heeft zich altijd op een
unieke manier geprofileerd in de Vlaamse folklorewereld. Uniek omdat Gelmel verschillende
facetten van de Vlaamse folklore combineert:
dans, live muziek, zang én vendelzwaaien.
Maar ook origineel omdat het ensemble uitsluitend eigen creaties brengt. De dansgroep
wordt altijd vergezeld door hun live orkest met
eigen composities.
Het ledenbestand van Gelmel bestaat voornamelijk uit jonge mensen die voor een frisse
dynamiek zorgen. De combinatie van levendige
dans, mooie klederdrachten, de verscheidenheid aan attributen en het vleugje humor in
de programma’s, begeleid door meeslepende
muziek, verrast het publiek telkens opnieuw,
zowel leek als kenner.
Zaterdagavond 9/7 brengt het Folklore Ensemble Gelmel zijn nieuw programma

Jan Pirrewit
Jan Pirrewit is de jeugdwerking van Folklore
Ensemble Gelmel vzw. Deze kinder- en jeugddansgroep richt zich op dansers tussen 5 en
14 jaar. Hun repertoire – gebaseerd op het
kinderleven in Vlaanderen aan het begin van de
twintigste eeuw – bestaat zowel uit nieuwe als
bestaande danscreaties. Daarnaast brengen
enkele jongens de oude discipline ‘vendelen’
terug tot leven. Deze stoere jongens bewegen
grote vlaggen op het ritme van een trommel
in snelle en elegante reeksen. De dansgroep
wordt steeds begeleid door het live orkest
‘Kantcee’, waarin ex-dansers spelen.
Je kan ze (her)ontdekken op Hello!Kids op
zondag 10/7 en woensdag 13/7.

De mannen achter Rock Schoten, die al
twee jaar op rij grote namen uit de Vlaamse
rockwereld wisten te strikken zoals CPeX,
The Kids en The Scabs, zijn weer druk bezig
met de voorbereidingen van hun stevige
rockavond. Of zeg maar festivalweekend,
want op zondag 7 augustus breien ze een
erg gewaagd staartje aan hun rockconcept
en toveren ze de Schotense ‘rocktempel’ om
tot een ware schlagerhal. Schlagerfestival
Schoten, misschien wel dé gelegenheid om
de zon in je hart te laten!
Organisatoren Peter Wauters, Peter Goetghebeur en Nic Vanderplancke maken zich sterk
voor een derde editie van Rock Schoten waar
er op zaterdag 6 augustus met Janez Detds
‘Punk rock high school’, Cookies & Cream en
Stijn Meuris weer stevig gerockt zal worden.
Maar ze hebben meer in petto. Naast een
ruwe, rockende bolster blijken de drie heren
ook een blanke, schlagerliefhebbende pit te
hebben. Jawel, op zondag 7 augustus zal
het grootste Schlagerfestival van Schoten
een feit zijn.
Paul Van Dessel is presentator en plaatjesdraaier van dienst en The Schlagershowband,
Franky Hayes, Sam Gooris, Garry Hagger en
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De Stoempers – allen niet onbekend in het
polonaiselandschap – zullen de tent ongetwijfeld doen ontploffen!
“Eigenlijk liep ik al een hele tijd met het idee
rond om iets anders – naast Rock Schoten
welteverstaan – te proberen. Zo ben ik eigenlijk op het idee gekomen om een rasecht
schlagerfestival te organiseren. Peter, Nic en
eigenlijk alle mensen aan wie ik mijn plannen
toevertrouwde, reageerden heel positief. Dat
heeft de doorslag gegeven en we hebben er
met het hele team onze tanden in gezet”, vertelt organisator Peter Wauters ons enthousiast
op het zonovergoten terras van Den Breughel.
“We deelden onze plannen met Robby Vinny;
die was razend enthousiast en maakte ons
wegwijs in de schlagerwereld. Hij ging normaal
ook zelf optreden maar is jammer genoeg in
maart overleden. We zijn hem echt enorm
dankbaar voor zijn hulp en zullen hem dan
ook in stijl eren.”
Zin gekregen om je ‘basketsloefkes’ uit de
kast te halen? Dan kan je alvast tickets
kopen in één van de voorverkooppunten aan
de democratische prijs van 8€ per ticket. Aan
de kassa betaal je 10€.  Afspraak op zondag
7 augustus, vanaf 16u00, in de spiegeltent!
Meer info: www.schlagerfestivalschoten.com

infoschotenjuni

[ honden ]

Rusthuishonden James en Happy charmeren de oudjes in Verbert-Verrijdt

Hoe hondjes vreugde brengen in
het woonzorgcentrum
Shijyaa
Dat Woon- en Zorgcentrum Verbert-Verrijdt een warme thuis biedt aan 160
ouderen is geen nieuwtje. Toch is het rusthuis ook de thuis van een aantal
minder voor de hand liggende bewoners: rusthuishonden Happy en James.
Onze redactie vond het hoog tijd voor een kennismaking en ging alvast gezellig
op hondenbezoek, mét koekjes.

Shijyaa is een team van vrijwilligers dat met
speciaal opgeleide honden op bezoek gaat in
rusthuizen om met de bewoners te ‘snoezelen’. Of de bewoners daarvan genieten? De
foto’s spreken boekdelen!

www.shijyaa.be
De twee verdiepingen – of afdelingen –
van Verbert-Verrijdt werken elk met hun
eigen diensthoofd, animator(en), kinesist,
ergotherapeut(en), zorgkundigen, verpleegkundigen en hotelmedewerkers. Zo komt het
dus dat er twee ‘rusthuishondjes’ in het WZC
zijn. Op de tweede verdieping vertedert Happy
– een teckel, net zoals James – de bewoners.
Dat is ondertussen al hun tweede hondje. In
‘De Klaproos’, de beschermde afdeling voor
personen met dementie, komen er enkele
keren per maand vrijwilligers van Shijyaa op
bezoek met ‘snoezelhonden’. In vergelijking
met tien jaar geleden zijn honden heel populair
geworden in rusthuizen. Veerle: “Als ergotherapeute en animatrice kunnen wij Happy en
James actief betrekken in ons werk met de
bewoners. Dat is ongelofelijk fijn.”

“Zo’n acht jaar geleden nam Roos, onze ergotherapeute op de tweede verdieping, voor
het eerst haar hondje mee naar het rusthuis
– een erg lieve, brave en goed gesocialiseerde
hond. De bewoners waren er al gauw dol op. Al

Aan welke voorwaarden moet een
rusthuishond voldoen?
•
•
•
•

max. 1 “rusthuishond” per afdeling
meegebracht door kinesist, ergotherapeut of animator
in functie van de bewoners
sociaal, gehoorzaam en getraind om bij de bewoners te
komen en zich te laten knuffelen
• krijgt de nodige inentingen en wordt regelmatig
ontwormd
• goed verzorgd en hygiënisch

infoschotenjuni

snel kwam de vraag of we ook op het eerste
verdiep geen hondje kregen”, vertelt animatrice Veerle Herbosch (59) uitgelaten. Zij nam
James zes jaar geleden als pup in huis: “Ik
ging met hem naar de hondenschool en nam
hem van kleinsaf mee naar het rusthuis. Hij
is erg sociaal, slim en aanhankelijk en vindt
het enorm fijn om met ouderen om te gaan.
Eigenlijk is dit zijn échte thuis. Wanneer ik hem
na het werk en in het weekend mee naar huis
neem, telt hij de uren echt af om terug naar het
WZC te komen.” Maar ook de bewoners kunnen
niet meer zonder de viervoeter: “Wanneer hij
er eens niet bij is, vragen ze al naar James
en missen ze hem. De meeste residenten
noemen hem niet voor niets ‘ons hondje’. Hij
hoort er dus écht bij; dat vind ik superleuk. En
bij bewoners die niet zo gek op honden zijn,
blijft James gewoon uit de buurt.”
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“De aanwezigheid van de hondjes brengt echt
leven in de brouwerij. Het verzacht de spanningen en angsten en prikkelt de zintuigen van
de bewoners. Ze voelen zich minder eenzaam,
hun hartslag daalt en ze voelen zich gezonder,
krachtiger, positiever en beter in hun vel. Maar
ook de familie en vrienden van onze bewoners
hebber er baat bij: de hond biedt een leuk onderwerp om over te spreken of om mee bezig te
zijn, daar waar het anders zo moeilijk is om te
communiceren”, besluit Veerle. Voor personeel,
bewoner én bezoeker zijn James en Happy
zonder twijfel een absolute meerwaarde!

www.ocmwschoten.be

[ katten ]

Het Schotense zwefkattenbeleid: poeslief!

Het asiel vangt nu ook
zwerfkatten op
Onze gemeente investeert al lang in een heus zwerfkattenbeleid. Wie zwerfkatten ziet, kan dat melden aan de milieudienst zodat zij de dieren kunnen laten
vangen en steriliseren of castreren. Dat gebeurt door de dierenarts van het
Schotense dierenasiel. De gevonden katten worden vervolgens opgevangen
in het asiel en ter adoptie aangeboden.
verwilderde katjes. “Ik ben zo veel mogelijk met
hen bezig en laat hen wennen aan menselijk
contact. Dat vraagt in sommige gevallen wel
wat tijd. Maar geduld loont gelukkig: we slagen
erin om zelfs heel verwilderde katten tam te
maken en een thuis te geven. De katten die
anderen zouden laten inslapen, krijgen bij ons
een tweede kans.“

Wanneer de katten in het asiel worden
binnengebracht, worden ze in quarantaine
geplaatst. “Ze mogen pas in het ‘echte’
poezenlokaal verblijven wanneer ze gechipt,
ingeënt en gesteriliseerd of gecastreerd zijn”,
vertelt vrijwilligster Gerda. Zij doet al drie jaar
vrijwilligerswerk bij het dierenasiel en houdt
zich vooral bezig met het socialiseren van de

De dierenwelzijnswet zegt duidelijk dat dieren
niet zomaar gedood mogen worden; een kat
mag je dus gelukkig niet zómaar laten inslapen. Enkel wanneer het diertje terminaal ziek,
zwaargewond of bijzonder agressief is, zal die
maatregel worden getroffen. Daarover beslist
de dierenarts van het asiel.
Dierenasiel Schoten, Sluizenstraat 119
www.dierenasielschoten.be, 03 658 95 76.
Alle weekdagen open van 13u30 tot 17u30 en
op zaterdag tussen 12u00 en 16u00.
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Gemeentelijke subsidie
onvruchtbaar maken huiskat
Jaarlijks belanden honderden ongewenste
kittens in dierenasielen. Vaak wordt hiervoor
geen nieuw baasje gevonden. Ongewenste
kittens worden ook dikwijls door hun baasje
achtergelaten en gedwongen tot een zwerversbestaan.
Om deze problemen te voorkomen werd onlangs beslist dat de gemeente bij wijze van
stimulans vanaf 1 juli 2016 t.e.m. alvast 31
december 2016 een deel van de kosten zal
terugbetalen aan Schotenaars die hun huiskat onvruchtbaar laten maken. De subsidie
bedraagt 30€ voor de sterilisatie van een
kattin en 15€ voor de castratie van een kater.
Het subsidiereglement en aanvraagformulier
hiervoor kan je bekomen via de gemeentewebsite, de milieudienst of bij de lokale
dierenarts.
Milieudienst Schoten, Verbertstraat 7
milieudienst@schoten.be, 03 685 04 62.

Tips en aanbevelingen
• Heb je zwerfkatten in de buurt die nog niet
steriel zijn (een knipje in het oor betekent
dat ze al gesteriliseerd/gecastreerd zijn),
contacteer de milieudienst via milieudienst@schoten.be of 03 685 04 62.
• Zwerfpoezen niet voederen. Doe je dat toch,
dan schep je een probleem voor de buurt.
Voederen op openbaar domein is trouwens
verboden.
• Laat vangkooien ongemoeid. Het komt al te
vaak voor dat iemand de luiken terug open
zet om de gevangen kat te bevrijden.
• Laat je eigen kat steriliseren of castreren,
zeker als ze vrij rondloopt.
• Een huiskat is, ook al komt ze niet buiten,
perfect gelukkig. Ze hoeft dus niet per sé de
tuin in. De katten lopen dan geen katten-aids
op, hoeven niet te vechten, worden niet
vergiftigd of lopen niet onder een auto. Een
zorg minder, toch?
• Zelf katten doden is niet toegelaten en
getuigt vaak van weinig menselijkheid.
Jammer genoeg worden er jaarlijks heel wat
katten vergiftigd, al dan niet met opzet. Gif
zorgt niet alleen voor een lange doodsstrijd
maar kan ook een levensgevaarlijk risico
betekenen voor kinderen en wilde diertjes.
• Hoe katten dan wel wegjagen? Door hen
niet te voederen. Ook kattenschrikdraden
of speciale (waterspuitende) toestelletjes
die worden ingezet tegen reigers aan vijvers
bieden soelaas.
• Kriebelt het om een kat in huis te nemen?
Kies dan resoluut voor een asielkat: die is
onderzocht door een dierenarts, onvruchtbaar gemaakt, gechipt en geregistreerd... En
vooral een vriend voor het leven!

infoschotenjuni
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Ambassadeurs weerleggen de clichés

Is kunstacademie voor
iedereen weggelegd?
We hebben het allemaal zo druk:
werk, school, huishouden, kinderen,
studies, sport, afspraken, boodschappen… Is er in dat bolstaande
schema nog plaats voor kunst bijvoorbeeld aan de Gemeentelijke
Academie voor Muziek, Woord en
Dans (GAMWD) of de Academie voor
Beeldende Kunsten (ABK)? Maar is
dat dan niet enkel voor rare kunstfreaks, of asociale muzieknerds?

Zelfzeker op het podium
Soetkin volgt moderne dans en klassiek ballet.
“Modern vind ik het allerleukste, omdat we dan
veel op de grond rollen! Juf Iris is streng én speels,
want we moeten wel ons best doen, maar ze geeft
ook veel complimentjes.” Mama vertelt: “Dankzij de
jaarlijkse optredens staat ze nu veel zelfzekerder op
een podium; dat heeft haar goed gedaan.”

Zelf ook kriebels gekregen?
Ontdek het volledige aanbod, probeer een proefles
of schrijf je in via
• www.academieschoten.be
[muziek, woord, dans]
• www.academiemerksem.be
[filiaal Schoten: beeldende kunsten]

pop-jazz en notenleer

Terug van nul
Romy-Alice volgt aan de GAMWD pop-jazz met piano
en dwarsfluit, maar ze geeft er ook zelf algemene
muzikale vorming (amv of in de volksmond notenleer). “Ik gaf al les maar voelde dat ik meer wou
kunnen, en dus ben ik pop-jazz beginnen volgen. Het
is wel grappig om terug van nul te beginnen samen
met leerlingen die je zelf hebt lesgegeven! Bij popjazz leer je op een heel andere manier spelen dan
bij klassiek: veel vrijer, met improvisatie en zonder
strikte partituren.”
Een paar centimeter
“In november speelden we de carnavalsuite van
Walter Heynen met ongelooflijk veel jonge muzikanten. Die stonden allemaal met hun neus in
dezelfde richting, met de bedoeling om iets moois
te brengen, en ik mocht dat dirigeren… Dat was
heel mooi, en daarvoor doen we het natuurlijk he.
Op zo’n moment groeit ge wel een paar centimeter.”
Bekijk het optreden op youtube onder de titel ‘Suite
van Walter Heynen’.

Vijf heel verschillende studenten
vertellen ons, als ambassadeurs
van hun academie, wat hen zo aanspreekt in de richting die ze volgen
en hoe ze het combineren met de
rest van hun dagelijkse leven. Wie
denkt dat kunstacademie niet voor
hem/haar bedoeld is, vergist zich
zonder twijfel want je komt er álle Soetkin Segers | 8 jaar
dans en piano
leeftijden en karakters tegen!

Ja, ik wil!

Romy-Alice Bols | 33 jaar

Samen rijden
Naast de dansles gaat ze ook naar notenleer,
samenzang en piano. En broertje volgt ritmiek en
gitaar. Kunnen mama en papa die drukke agenda
nog wel aan? Mama: “Jazeker, want we spreken
met de andere ouders af om afwisselend naar de
academie te rijden of fietsen.”
Ook voor jongens
Twijfelaars nodigt Soetkin gewoon uit voor de
‘vriendjesdag’. Zo is ze er zelf ook begonnen. Is
dansen niet enkel voor meisjes? Helemaal niet! “Op
danskamp was er een jongen, en die amuseerde
zich even goed als wij.”
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Je krijgt er zo veel voor terug
Ze raadt iedereen de instrumentenproeverij aan, om
uit te proberen wat je ligt. "Iedereen heeft tegenwoordig véél hobby’s en muziekschool is natuurlijk iets
intensief. Maar je doet het dan ook niet voor niets;
je krijgt er zo veel voor terug…”
Andere aanpak
Is amv niet ongelooflijk saai? “Toen ik klein was
kwam er inderdaad veel theorie en dictee bij kijken,
maar nu draait notenleer rond muziek máken. We
leren noten lezen en ritmes kennen door veel te
zingen, en tachtig procent van de tijd musiceren
we echt. Omdat ik amv vroeger zelf heel moeilijk
vond, begrijp ik maar al te goed dat sommigen een
andere aanpak nodig hebben; iedereen leert op een
andere manier.”

Sasha Denhaene | 46 jaar
schilderkunst

Later
Tijdens een schildertentoonstelling die ze samen
met enkele anderen houdt, vertelt Sasha ons over
haar passie voor schilderen en het leven. Zoals
zovelen had ze altijd al het idee om ‘later’ iets met
kunst te doen. Maar nadat ze haar hand een half
jaar lang niet kon gebruiken door een zenuwziekte,
besefte ze dat wachten nutteloos was en ze beter
meteen kon starten, voor het misschien te laat zou
zijn. Haar hand werkt nog steeds niet helemaal mee,
maar daar vindt ze gewoon creatieve oplossingen
voor – “iedereen heeft toch z’n eigen stijl”.
Ontspanning
Sasha’s dochtertje is ook al helemaal gebeten door
schilderkunst. Maar is de combinatie met haar gezin
niet zwaar? “Dat lukt super! Zelfs toen ik nog als
psychologe werkte was dat geen probleem. Want
je hebt toch sowieso ontspanning nodig, niet?” Als
psychologe heeft ze altijd emancipatorisch gewerkt,
en dat verwerkt ze nu ook als thema in haar schilderijen. “Hopelijk ooit in een aparte tentoonstelling!”
Geen hobbyclub voor senioren
“Toen ik de eerste keer ging schilderen, kreeg ik
meteen het gevoel dat ik 100% mezelf kon zijn. En
toen ik een tijd niet kon gaan door rugproblemen,
bleef de groep mij erbij betrekken. Ik merkte toen
hoe sterk het sociale weefsel wel was, en we zijn nu
een echte vriendenkring. Het cliché van schilders als
asociale eenzaten klopt dus zeker niet. Je ziet meer
en meer verscheidenheid in het publiek; en meer
jongeren! Vooral interessante mensen eigenlijk;
iedereen heeft iets toe te voegen.”
Geen talent maar zin
“Iedereen kan tekenen. Je moet geen talent hebben, maar zin!” Wat is talent uiteindelijk? Hier
leer je loslaten, en op een andere manier naar de
dingen kijken.”

Dries Seu | 14 jaar

Peter De Winter | 72 jaar

Geen populaire instrumenten
Dries houdt van minder populaire instrumenten;
hij speelde al een hele tijd orgel, met veel plezier,
en probeerde dit jaar de saxofoon uit. “Maar dat is
toch niet helemaal mijn instrument, dus volgend
jaar probeer ik terug iets anders.”

Dat kan ik ook
Van kleins af aan tekent Peter al. Zijn nonkel, een
kunstkenner, liet hem kennis maken met kunst. Hij
sloot zich later aan bij een amateurtekengroepje,
maar wou toch graag nog meer bijleren... “Ik tekende
altijd heel gedetailleerd en realistisch, maar bij een
tentoonstelling zag ik kinderen experimenteren, en ik
besefte: dat is het! Ik moet ook terug naar de bron,
mijn gevoel laten spreken, niet nadenken en gewoon
gaan. Bij een opendeurdag van de ABK dacht ik: dat
kan ik ook! En zo ben ik hier begonnen.”

saxofoon en drama

Acterende regisseur
Daarnaast volgt hij ook drama en voordracht. “Van
kleins af aan wou ik al acteur of regisseur worden,
en toen we in Schoten kwamen wonen, ben ik dus
begonnen in de richting Woord. Na het middelbaar
wil ik graag naar Sint-Lucas om regie te studeren.”
Dronken kind spelen
Die dramalessen worden zeker niet achter gesloten
deuren gehouden: “Ik heb al twee keer in de Kaekelaar kunnen optreden, en dit jaar deed ik zelfs
mee met het derde jaar omdat zij acteurs te kort
kwamen.” De leukste rol tot nu toe? “Blijkbaar kan
ik heel goed een dronken kind spelen!”
Tijd om te gamen
“Soms is er wel eens een drukkere dag bij, met
mijn huiswerk, maar ik houd toch nog steeds tijd
over voor mijn andere hobby’s, zoals gamen. Het is
goed om een project voor uzelf te hebben. Daarom
zou ik creatievelingen zeker aanraden om muziek
of woord te proberen. En ga vooral voor de minder
bekende instrumenten!”
Marken
Loopt het op de academie niet vol met muzieknerds
en dramaqueens? “Ik ben nog geen enkele van die
clichés tegengekomen hoor! Het enige opvallende
is dat er wel veel muziekleerkrachten zijn die Mark
heten, haha. ”

'Executie' van Sasha Denhaene
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tekenkunst

Ontdek jezelf
Ondertussen zit Peter in het tweede jaar tekenen.
“Je zit altijd met verschillende jaren samen en dat is
heel goed: uit de individuele talenten van iedereen
kan je veel leren. En ge ontdekt ook veel van uzelf!”
Niet te ernstig
“Ge moogt niet te ernstig willen zijn. Dat remt. Ge
moet u laten gaan. En dat is ook zo in de muziek.
Op de GAMWD heb ik een paar jaar geleden gitaarles
gevolgd. Sommigen zeiden dat ik daar veel te oud
voor was, maar ik heb me toen compleet gegeven
en oefende vier uur per dag! Je bent toch nooit
te oud.”
Nood aan kunst
Is tekenen niet vooral voor mensen met een bijzondere gave? “Echt iedereen kan dat doen! Hier zitten
heel gewone mensen – en ook wel gekke – Maar
je moet het tenminste proberen.” Tegen twijfelaars
zegt Peter: “Doe niet onnozel. Wat kan je verliezen?
Je krijgt er juist zo veel voor terug! Ik vind het zelfs
belangrijk zodat je aan je kinderen een benul van
kunst kan bijbrengen. Er is nood aan kunst in de
wereld, en zeker in deze chaos!”

infoschotenjuni

[ containerpark ]

Koffieklets op het containerpark
Babbelplus bezoekt Recyclagepark De Breker

Op een frisse voorjaarsdag eind april krijgen vier anderstalige dames met twee
Babbelplusvrijwilligsters een rondleiding op Recyclagepark De Breker. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen, want niet alleen leren de anderstaligen
Nederlands, ze steken ook heel wat op over het nut van recyclage. Daar zorgt
de immer enthousiaste Mieke Van Gorp van de milieudienst wel voor.
Babbelplus is een taalproject van de Volkshogeschool Vormingplus Antwerpen, en wil Nederlandstalige vrijwilligers met anderstaligen
laten babbelen om de taal op een spontane
manier in te oefenen. Vrijwilligers hoeven
helemaal geen taalexperten te zijn; de ‘plus’
in Babbelplus staat voor motivatie – de babbelaars motiveren elkaar om te participeren
in de gemeenschap.

sens. “Babbelplus maakt anderstaligen vooral
wegwijs in het culturele aanbod van Schoten,
maar natuurlijk moeten zij ook recycleren; alle
beetjes helpen!”

Gemotiveerd

Begeleidster Inge Dewinter: “Ik engageer mij
voor Babbelplus door zo veel mogelijk activiteiten mee te doen. En ik vind het belangrijk
dat ook nieuwkomers recycleren, want het
hoort bij integratie om de gewoontes van de
lokale bevolking over te nemen. Het milieu respecteren is toch grensoverschrijdend, niet?”

De anderstalige babbelaars komen uit Maleisië,
Polen, Kosovo en Turkije. “Ik ben hier vandaag
door mijn interesse in het milieu”, vertelt
de Poolse Joanna Brzozowska, sinds 2012
gemeenteraadslid. “Ik wou zien hoe alles hier
georganiseerd wordt en welke invloed wij als
bewoners eigenlijk op het recycleergebeuren
hebben. Het is onze plicht om nieuwkomers
onze (recyclage)gewoontes te leren kennen en
te helpen waar het minder vlot gaat.”

“Omdat ik bijna veertig jaar met veel plezier in
Schoten woon en nu wat meer vrije tijd heb,
vind ik het fijn om iets voor mijn gemeente
te doen en mensen te ontmoeten uit de
omgeving”, vertelt begeleidster Ria Jans-

Ship Chee Peng uit Maleisië woont sinds 2014
in Schoten: “Ik vind het heel boeiend om zien
wat er allemaal gerecycleerd kan worden. Iedereen zou dat moeten weten en hier komen
kijken. In Azië wordt alles gewoon weggegooid!”

Eigen woordenschat
“Het is al ettelijke jaren dat ik scholieren op
het recyclagepark begeleid,” vertelt Mieke
Van Gorp, “maar dit is de eerste keer voor
mensen met een andere moedertaal. Ik vind
het een goed initiatief voor taallessen omdat
het recyclageproces toch een heel eigen
woordenschat heeft.”

Recyclagetips
• Minder afval produceren is nog beter dan
recycleren. Dat kan bijvoorbeeld door
producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal te kopen.
• Gebruik zo veel mogelijk recycleerbare
producten en dan liefst van natuurlijke
oorsprong: papier, glas, hout, ijzer…. En
geen plastic.
• Gebruik bakpapier in plaats van aluminiumfolie, want dat is niet recycleerbaar
of afbreekbaar en blijft dus voor altijd
in het milieu. Boterhammen kan je ook
meenemen in een gebruikte broodzak of
brooddoos.
• Schilder met natuurverf op waterbasis; dan
vermijd je meteen reukhinder en giftige
stoffen.
• Gebruik huishoudazijn of soda opgelost
in een emmer water om de keuken en
badkamer te poetsen, in plaats van chemische poetsproducten.

infoschotenjuni

20

6 6
6

[ FILM ]

Cinema Cabrio wordt filmfestival
Cinema Cabrio zit in een nieuw kleedje! Geen
losse filmavonden meer maar een hele
filmweek, een echt Schotens filmfestival.
Cinema Cabrio, dat zijn vrijwilligers Patrick
Beauquesne en Bruno Peeters en hun medewerkers. Op een kleine pauze na programmeren zij al sinds 2001 zomerfilms. ‘Miss Congeniality’ en ‘La Vita è Bella’ stonden bij die eerste
editie op het programma, maar dé absolute
topavond blijft toch nog steeds de vertoning
van de eerste Harry Potterfilm op 30 juli 2002.
Deze editie staat ‘Moulin Rouge’ (voor de
tweede keer) op het programma. In 2002
nog als nieuwkomer, nu als ‘klassieker’, want
Cinema Cabrio probeert een mooi evenwicht te
vinden tussen actie en romantiek, klassiekers
en nieuwkomers. Elk jaar zit er bijvoorbeeld
een film van eigen bodem bij en een animatiefilm voor de wat oudere kinderen en volwassen

MOOOV op het water

liefhebbers – zeker een tip om die pre-tieners
eens op los te laten.
Tussen maandag 15 augustus (met een moederdagfilm) en vrijdag 19 augustus speelt er
elke avond een film in openlucht in het park
en ook drie keer overdag binnen in het Kasteel
van Schoten.
Programma: zie de middenpagina’s in deze
Info Schoten of op www.schoten.be/zomer.
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Op zaterdag 10 september om 21u00 heb
je nog een uitsmijter te goed! Dan kan je
genieten van “Le Tout Nouveau Testament”
van de Vlaamse filmmaker Jaco Van Dormael.
Niet in het park deze keer, maar óp de Vaart.
Ter hoogte van het Vaartheater (Heikantstraat
150) strijkt MOOOV neer, het betere filmfestival. MOOOV zorgt voor een drijvende kraan
met filmscherm, jij hoeft alleen een stoeltje
mee te brengen. Alles in het kader van onze
jarige vaart!

www.devaartverjaart.be
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[ instagram ]

Instagram
Schoten
Vanaf nu vind je in deze rubriek de
leukste instagram-foto’s terug, die
gepost werden met de hashtag
#schoten. Wil je er zelf ook tussen
staan volgende keer? Deel dan je
beste foto’s via #schoten!

Antwerpdrone

Efalleyn

The heart of town. #channel #antwerp #schoten
#schotenvaart #drone #dronelife #dji #djiphantom3

#hap#schoten#foodanddrinks

Aneeke

circusdirecteur1

haydee___x3

#park #sunnyday #garden #belgium #schoten
#spring #springday

Optreden multicircus in #schoten! #circant
		
		

#hapfestival #schoten #park #antwerp #castle
#foodtrucks #familytime #daddy #hero #playing
#fun #sunisshining #sittingonshoulders #bestview
#raybanvision #love #lovethem

Maradaphoto

Nicktheb

Bobjanssens

#kind #childhood #ig_kids #instakids #toddler
#forest #nature #schoten #bw #bnw #blackandwhite
#blackwhite #bnw_life

Wedding day #marriage #Schoten
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⚓⚓⚓ #watersportdag #schoten #antwerpen
#schotensekayakklub #kayak #raft #boat #spring
#fun #friends #instagood #picoftheday

[ cultuurcentrum ]

Feest op het Havenplein!
Zet het cultuurseizoen goed in

Anneleendm
She is BACK #gemeenteraad #schoten #feest

Uitzonderlijk vroeg start het nieuwe culturele
seizoen dit jaar. Het cultuurcentrum meert op 3
september aan op de site van Schoten Bad voor
de officiële seizoenstart. En dat doet CC Schoten
in stijl: overdag zijn families welkom voor de
vertellingen van de Woze Bolven en een heleboel
ander leuks. Neem zeker een familiepicknick mee.
’s Avonds barst het feest los met onder andere
Mary’s Little Lamb en Bottle of Moonshine op het
podium. Niet te missen, want het wordt zo’n dag
waarvan je achteraf blij bent dat je er was!
Met dit feest geeft het cultuurcentrum het startschot voor het nieuwe seizoen, waarin zo veel te
ontdekken valt. Dat volledige programma vind je
op de vernieuwde website www.ccschoten.be of

in de mooie seizoensbrochure die verspreid wordt
via de bibliotheek en andere openbare gebouwen.
Laat je verrassen en (her)ontdek deze bijzondere
artiesten: van Kommil Foo tot Ontroerend Goed, van
Viviane De Muynck tot Abattoir Fermé, van Jelle
Cleymans tot de strijdliederen van Wim Opbrouck,
van een bezoek aan Artcenter Hugo Voeten tot een
cursus over Paul Klee… Het nieuwe cultuurseizoen
belooft alvast veel goeds!
Openingsfeest: 3 september, Havenplein (vrije
toegang)
Cultuurprogramma: www.ccschoten.be
Tickets: ccticket@schoten.be, 03 680 23 40 of aan
de vrijetijdsbalie tijdens de openingsuren van het
gemeentehuis

Priscillavanlent
What’s more relaxing than a Sunday morning walk
along the canal #schoten #vaart #kanaal #canal
#canada #visitbelgium #visitflanders

Colofon
Bensegers

Chris, proficiat met je huwelijk, makker! 🎥
#crimiclowns #lukwijns #chriswillemsen #schoten

Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Katrien Debaene, Dominiek Diliën, Siebe
Nicolaï en Karolien Selleslags.
Opmaak: X-OC.
Druk: IPM printing
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Aan dit nummer werkten ook mee: Wouter Peeters
en fotograaf Paul de Groot.
Contact opnemen met Info Schoten kan via katrien.
debaene@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in oktober. Raadpleeg
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de Bode van Schoten en www.schoten.be
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[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda

Highlights seizoen 2016-2017
Zaterdag 3 september
Zaterdag 24 september
Donderdag 3 november
Woensdag 23 november
Donderdag 8 december
Zondag 18 december
Woensdag 11 januari
Zaterdag 21 januari  
Donderdag 2 februari
Ma 20 + di 21 februari
Donderdag 16 maart
Donderdag 30 maart
Donderdag 27 april
Dinsdag 2 mei
Dinsdag 9 mei
Zondag 4 juni

vanaf 14u
19u
20u
20u
20u
11u
20u
15u en 19u
20u
20u
20u
20u
20u
14u
20u
11u
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Op verplaatsing
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
De Kaekelaar
De Kaekelaar

OPENINGSFEEST
Dick Bos (8+)
Dwaaltuin
Popcorn
Schoft
Duo Anke Lauwers en Danièle van Os
Are we not drawn onward to new era
De Spreeuw (7+)
The Joni Mitchell project
Carol
To Belong
We Shall overcome. Friede, vrede, paix, peace, pax
Alice
Ontdek Chinatown
Onbevreesd (met vis)
Gus

met de Woze Bolven, Mary’s Little Lamb en Bottle of Moonsine
Theater door Toneelschap B&D i.s.m. Gezinsbond
Muziek door Waar is Ken?
Dans door fABULEUS en Randi De Vlieghe
Humor door Kommil Foo
Aperitiefconcert
Theater door Ontroerend Goed
Theater door Studio Orka
Concert door Tutu Puane feat. Tinneke Postma
Film
Dans door Koen de Preter en theater Stap
Concert door Wim Opbrouck en NTGent
Theater door Abattoir Fermé
Uitstap
Humor door Hugo Matthysen, Tine Embrechts ea.
Film op zondagochtend

