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In onze vorige Info Schoten vroegen we om 
eens stil te staan bij je waterverbruik. Want 
water is kostbaar! 
De redactie daagde je uit om jouw origineel-
ste besparingstip door te mailen. De beste 
tips werden beloond met tickets voor het 
interactieve doe-centrum Hidrodoe. Een 
overzicht!

Birgit B.: “In onze douche staat een water-
kruik om het water dat nog te koud is aan 
het begin van de douche op te vangen. Daar 
kunnen we nadien de planten mee begieten .”
Walter B.: “Je kan de jachtbak van je toilet 

Even een geheugensteuntje: de modal split 
is de zogenaamde mobiliteitsdoelstelling om 
tegen 2030 een onderverdeling van 50% auto-
verkeer en 50% duurzaam vervoer zoals open-
baar vervoer, de fi ets of te voet te bekomen. 
Eerder kon je al in de kranten lezen dat de 
Horstebaan het zorgenkindje van de gemeente 
is. De drukke invalsweg richting het centrum 
kleurde erg rood op de resultaten, met 95% 
gemotoriseerd verkeer en slechts 5% fi etsers, 
wandelaars en bussen, ondanks het recent 
vernieuwde fi etspad. De Commissaris Hubers-
straat doet het veel beter, en heeft bijna zijn 
eigen modal split met 51% gemotoriseerd 
verkeer en 49% fi etsers en voetgangers. Ook 
de Rubensstraat, toch gelegen aan de parking 
Sint-Cordula, doet het goed met 52% auto’s en 
48% fi etsers en voetgangers.

Visienota Routeplan 2030 
Aandacht voor openbaar vervoer, fi ets én auto

Op 27 juni 2018 werd de visienota voorgesteld van het 
Routeplan 2030 voor de Vervoerregio Antwerpen, waartoe 
Schoten ook behoort. Je leest er onder andere meer over 
tien ambities om de basisbereikbaarheid uit te breiden en te 
garanderen. Zo is een van de ambities een kwaliteitsnetwerk 
van openbaar vervoer opbouwen, dat reizigers garanties 
biedt op vlak van snelheid en betrouwbaarheid. Een tweede 
accent is het aanleggen van comfortabele, directe en veilige 
fi etsverbindingen. Voor de creatie van de visienota hebben de  
betrokken steden, gemeenten en burgerbewegingen een bij-
drage geleverd. Wie de visienota graag eens leest kan terecht 
op www.basisbereikbaarheid.be/vervoerregioantwerpen. 

Vuilbak: 
Klep toe!
Door een groeiend aantal klachten over 
ratten en sluikstorten, vestigen we graag 
even aandacht om op een goede wijze je 
diftar-container op de stoep aan te bieden. 

Klep toe! Containers mogen niet worden aan-
geboden met een open deksel. Bovendien 
moet ze volledig afgesloten zijn. Overvol? 
Probeer afvalpreventieve inkopen te doen, of 
in het slechtste geval vraag je een container 
met groter volume aan.

Was mij! Vooral de groene container mag 
af en toe wel eens een douche krijgen. Dat 
is niet alleen prettiger voor jezelf, maar ook 
voor de ophalers die  de containers naar de 
ophaalwagen brengen.

Uitlaten op tijd en stond! Je mag je con-
tainer enkel uitlaten op de stoep op de 
ophaaldagen. Kleine nuance: de container 
mag de avond voor de ophaling buiten gezet 
worden, maar enkel na zonsondergang. De 
ophaling start vanaf 7u ‘s morgens, en in 
geval van een hittegolf zelfs vroeger. Is de 
ophaalwagen al voorbij gereden? Ze komt 
niet terug voor die ene te laat buitengezette 
afvalbak. Na de ophaling moet de container 
zo snel m ogelijk van de openbare weg 
gehaald worden.

De data van de ophalingen kan je terugvinden 
op www.schoten.be/afvalkalender.

Koning auto verdringt nog 
steeds de fiets
Meer dan 1 400 burgers telden op 24 mei in de hele Vervoerregio Antwerpen een 
uur lang het verkeer in hun straat voor het initiatief ‘Straatvinken’. In onze gemeen-
te werd er in maar liefst 55 straten geturfd. Na een grondige analyse zijn de re-
sultaten nu beschikbaar. Wat betreft de modal split, is er nog werk aan de winkel.

zo afstellen dat hij minder water doorspoelt. 
Als die niet lukt bij oudere toiletten kan je dit 
oplossen door een paar bakstenen in de bak 
te leggen.”
Patricia T.: “Ik gebruik het water van mijn con-
densdroogkast om mijn planten en bloemen 
water te geven.”
Maria H.: “Ik maak hele dikke verse soep, 
die ik daarna verdun met het kookwater van 
aardappelen, boontjes of wortelen. Goed voor 
de smaak en de vitaminen!”

We wensen alle deelnemers veel plezier bij 
Hidrodoe! Welke tip ga jij gebruiken? 

Transitgemeente
Vooral op de drukke toegangswegen zoals 
Wijnegemsteenweg, Horstebaan en Hoogmo-
lendijk kleuren de resultaten rood. “Dit zijn de 
echte invalswegen”, vertelt Erik Block, schepen 
voor mobiliteit, “Schoten lijkt soms wel een 
transitgemeente. De Hoogmolenbrug trekt 
heel wat verkeer aan, zeker op de momenten 
wanneer er fi le is op de Ring rond Antwerpen. 
Mensen zoeken dan andere uitwegen, en die 
uitwegen lopen spijtig genoeg door Schoten”. 
Volgens schepen Block kan de veelbesproken 
Oosterweelverbinding een gedeeltelijke oplos-
sing zijn: “Maar hoe meer wegeninfrastructuur, 
hoe meer automobilisten er gebruik van zullen 
maken. Een echte fundamentele verbetering 
zal er pas komen wanneer de mensen zélf over-
tuigd zijn van de noodzaak van de modal split.”  

Ook in de woonwijken, zoals de Pastoor 
Meeusenlaan en de Henri Dunantlaan, tellen 
de Straatvinkers opvallend veel auto’s. 
Schotenaren gebruiken dus toch nog het 
liefst koning auto voor hun verplaatsingen. 
Misschien volgende keer toch maar het stalen 
ros van stal halen? 
Een overzicht van de drukste en rustigste stra-
ten volgens het onderzoek van Straatvinken:

Deze straten zijn het drukst Deze straten zijn het rustigst
1. Horstebaan: 1558 1. Frans De Ceusterlei / Rerum Novarumlaan: 27
2. Wijnegemsteenweg: 799 2. André Ullenslei: 36
3. Wijnegembaan: 796 3. Graaf Joseph De Pretstraat: 37

Waterbesparingstips Hidrodoe-wedstrijd

(Aantal wagens, bussen, camionettes en vrachtwagens per uur)
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Bij de Buurderij bestel je rechtstreeks bij 
lokale boeren en ambachtelijke produ-
centen. Sinds dinsdag 25 september kan je 
ook in Schoten bij een Buurderij bestellen. 
Je vindt er groenten, fruit, zuivel, vlees, 
vegetarisch lekkers, kruiden, ambachtelijke 
oliën, dranken en banket. 

Lokaal winkelen is beter voor het milieu. 
Door te bestellen bij de Buurderij steun je 
lokale boeren, verklein je de ecologische 
voetafdruk en weet je waar je eten vandaan 
komt. Boeren en ambachtelijke producenten 
krijgen op hun beurt een eerlijk inkomen, je 

Sticker 'Red 
mijn huisdier!'
1 op 5 Vlaamse huishoudens heeft min-
stens één hond en 1 op 4 huishoudens 
minstens één kat. En dan hebben we het 
nog niet gehad over reptielen, vogels en 
andere huisdieren. Het is voor de brand-
weer in noodsituaties v aak gissen hoeveel 
huisdieren er gered moeten worden. Met 
de huisdierensticker wordt dat vanaf nu 
in één oogopslag duidelijk. 

Bij ernstige situaties zoals brand is het 
evident dat de bewoners worden gered, 
maar met de huisdierensticker aan de deur 
weet de brandweer nu ook dat er dieren in 
de woonst aanwezig zijn. Zo kunnen ze, 
als de situatie het toelaat, op zoek gaan 
naar jouw trouwe viervoeter, kat, knaagdier, 
vogels en/of andere dieren. 

Zichtbare plaats
Hang de huisdierensticker op een zichtbare 
plaats. Vergeet zeker niet het aantal huis-
dieren te vermelden! Zo maak je het de 
brandweer veel gemakkelijker en kunnen 
er kostbare seconden worden gewonnen.  

Samen met deze Info Schoten ontving je 
vandaag een huisdierensticker. Toch geen 
huisdierensticker in je brievenbus gevon-
den deze week? Vraag je gratis exemplaar 
aan het onthaal van het gemeentehuis. 

Keizerskroning 
Robert Govaerts
Vanaf nu mag je ‘keizer’ zeggen, wanneer 
je Robert Govaerts tegenkomt in onze ge-
meente. Hij werd namelijk op 1 september 
tot Keizer gekroond in zijn schuttersgilde 
in Kalmthout. 

Voor de leken onder ons: koningsschieten is 
een schietwedstrijd waarbij er op een houten 
vogel (‘papegaai’) bovenop een paal of boom 
van 12,5 meter hoog wordt gemikt. De bedoe-
ling is om deze vogel eraf te schieten. Dat kan 
met een karabijn (luchtbukspistool) of met een 
handboog. Je wint de wedstrijd door de staart 
van de vogel af te schieten. Wanneer jij het 
beslissende schot hebt en dus de staart af-
schiet, dwarrelt de vogel naar beneden en word 
je Koning. Schiet je drie wedstrijden  na elkaar 
de vogel af, dan word je gekroond tot Keizer. 

En zo werd Schotenaar Robert Govaerts (64) 
Keizer van de Kalmthoutse gilde. “Sinds de 
start van onze gilde, in 1640, is dit nog nooit 
gebeurd”, vertelt hij trots. “Je kan dus wel 
zeggen dat het een unieke gebeurtenis is! Het 
was een erg emotioneel moment toen ik met 
mijn karabijn de vogel naar beneden haalde. 
De aandacht en de erkenning die erop volgde 
was enorm leuk”. Robert is nu Keizer voor het 
leven, en mag nu op nationale wedstrijden en 
Europese wedstrijden een ereschot geven. Hij 
wilt daarnaast vooral de sport van het konings-
schieten promoten en hoopt dat de sport ook 
wat meer jongeren zal aantrekken. 

Najaarsactiviteiten voor 
het gezin in CC Schoten
Heb je de leuke gezinsactiviteiten van dit najaar al gezien? 
Cultuurcentrum Schoten heeft weer haar best gedaan om een 
leuk programma samen te stellen.

Rio-link wordt Water-link
Rioolbeheerder Rio-Link verandert van naam en heet voortaan 
Water-link. Zij beheren onze grachten en riolen. We zetten 
nog eventjes op een rijtje waarvoor je bij hen  terecht kan:

Water-Link contacteren kan op de volgende manieren:
Via het contactformulier op de website: 
www.water-link.be/contact of bellen op 078 35 35 09.

leert weer volgens de seizoenen eten en gaat 
voedselverspilling tegen.

Hoe plaats je een bestelling? Maak een ac-
count aan op www.boerenenburen.be, selec-
teer Buurderij Schoten als afhaalpunt en plaats 
vanaf een week voor de opening je bestelling. 
Tijdens het wekelijks ophaalmoment in JH Kad-
dish (Vordensteinstraat 50-52) haal je het op.
 

Zo is er ‘fi lm op zondagochtend’: zak gezel-
lig met de hele familie lekker onderuit en 
geniet van een spannende kinderfi lm. Voor 
de kinderen zijn er achteraf doe-activiteiten. 
Of wat dacht je van ‘Licht!’, op 2 december, 
waarbij er samen met allerkleinsten vanaf 
3 jaar geëxperimenteerd wordt met licht en 
schaduw? Voor de fantasierijke kleuters is er 
de speelse voorstelling ‘Voilà zei de vos (en 
andere dierenpraat)’. Een voorstelling geba-
seerd op oeroude fabels. Zo wordt er verteld 
over een vlieg en haar geliefde en een kip die 
stenensoep maakt. Allemaal verhalen met een 
moraal op kindermaat! En natuurlijk komt ook 
Sinterklaas een heus feestje bouwen in De 
Kaekelaar. Noteer alvast zaterdag 24 november 
in de agenda. Alle activiteiten, tickets en meer 
informatie vind je op de website. 

Nog een leuke tip: om op een originele manier 
door ons programma te struinen klik je ‘Cultuur-
tips’ aan. Zoek het profi el dat het beste bij jou 
past en laat je inspireren door onze bijhorende 
tips. Surf snel naar www.ccschoten.be en laat 
je verrassen! Maar de website biedt nog zoveel 
meer. Naast online tickets bestellen vind je 
er ook foto’s, trailers, recensies… Kortom, 
alles wat je nodig hebt om je optimaal voor 
te bereiden op een geslaagde theaterervaring.
 

Winkel lokaal bij Buurderij Schoten
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Schotenaren kunnen al jaren gratis beroep doen op Adviseurs Diefstalpreven-
tie die objectief en deskundig advies op maat van hun woning geven. Wie het 
advies opvolgt, wordt vanaf nu ook beloond met een Certificaat Inbraak Veilig: 
een zichtbaar gevelplaatje en sticker dat inbrekers extra moet afschrikken.

[ VEILIGHEID ]
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Het ‘Certificaat Inbraak Veilig’ is een keurmerk 
waarmee de bewoners aan de buitenwereld 
(lees: de inbrekers) duidelijk kunnen maken 

deur los. Plots hoorde ik een stem: “Wat doe 
je daar? De politie is onderweg!”. Volledig in 
paniek vluchtte ik weg, maar het kwaad was 
al geschied. Buren hadden me gezien, lichten 
werden aangestoken en sirenes kwamen 
dichterbij. Ik zat als een rat in de val. Ik werd 
die avond opgepakt, zonder buit en met rode 
kaken. Hoeveel pech kan je hebben op één 
week? Verdomde buren, waarom moesten 
jullie me verlinken?! 

De buren verwittigden de politie, die op 
haar beurt de BIN-werking in gang zette. Zo 
was het hele BIN-netwerk op de hoogte en 
kon de inbreker snel gevat worden. Een BIN 
of buurtinformatienetwerk is een samen-
werkingsverband tussen inwoners van een 
bepaalde wijk, de lokale politie en de lokale 
overheid. De doelstellingen van een BIN zijn 
de sociale samenhang vergroten, buurtbe-
woners bewust maken van het belang van 
onder meer criminaliteits- en brandpreventie, 
aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen, 
vergroten van aangiftebereidheid, verbeteren 
van contact tussen alle partijen en dalen 
van de criminaliteit. Meer informatie over de 
BIN-werking vind je op www.schoten.be/bin. 

Na een welverdiende vakantie, probeerde ik 
vorige week de eerste keer opnieuw mijn slag 
te slaan. Ik ging ’s middags op pad en wandelde 
een tijdje rond in een wijk tot ik het perfecte 
doelwit zag: geen levende ziel te bespeuren, 
geen auto, geen kat die me zou zien. De poort 
was los en niemand hield me tegen onderweg 
naar de achtertuin. Het leek wel alsof ze wil-
den dat ik inbrak want in het tuinhuis vond ik 
genoeg hulpmateriaal en de ladder stond al 
voor me klaar tegen de gevel. Ik loerde naar 
binnen en mijn hart begon sneller te slaan: 

ik zag laptops, een camera, oorbellen en nog 
veel meer dingen die geld opleveren. Moedig 
klom ik naar de eerste verdieping, daar stond 
een raam op een kier. Dan vragen ze er toch 
om, niet? Wist ik veel dat mijn grootste angst 
me daar stond op te wachten: een blaffende 
hond! Ik ben dan maar snel gaan lopen. 

Enkele dagen geleden deed ik een nieuwe 
poging op een vroege avond, misschien heb 
ik meer succes als de zon onder is. Deze 
keer trok ik naar het centrum: minder kans op 
keffers en nieuwsgierige buren. Ik voelde aan 
ramen en deuren en zocht naar hindernissen, 
want sommige mensen zijn slim. Ze steken 
stokken tussen schuifdeuren of hebben zo’n 
lamp waardoor ik plots wat meer in de schijn-
werpers sta. Via een brandweg loerde ik naar 
huizen. Als er licht brandde of de televisie 
speelde, liep ik verder. Enkel als de kat van 
huis is, kan deze muis zijn ding doen. Toen 
passeerde ik de ideale woning: donker, geen 
rolluiken, gammele sloten. De bewoners slie-
pen duidelijk op beide oren. Voorzichtig zocht 
ik de makkelijkste weg naar binnen. Gelukkig 
was de deur gewoon dichtgetrokken en niet 
op slot gedraaid. Binnen enkele tellen was de 

ten van het eerste bezoek positief evalueert, 
krijgen de trotse bewoners een gevelplaatje 
en een sticker die ze op een zichtbare plaats 
kunnen bevestigen. 

Het doel van dit certificaat is om enerzijds 
inbraakpreventie maximaal in de kijker te 
zetten en anderzijds inbrekers die toch hun 
kans willen wagen af te schrikken. De ambitie 
is om zo het aantal inbraken te doen dalen. 

Vraag diefstalpreventief 
advies aan!
Word jij ook graag beloond voor het werk dat 
je in inbraakpreventie hebt gestoken? Vraag 
dan een gratis diefstalpreventief advies aan en 
wie weet ben jij binnenkort één van de eerste 
Schotenaren die het Certificaat Inbraak Veilig 
aan de gevel kan bevestigen. 

Ook als je in de afgelopen twee jaar al dief-
stalpreventief advies aanvroeg, kan je de 
uitgevoerde adviezen laten controleren om 
jouw inspanningen te verzilveren. 

Meer info over diefstalpreventief advies en het 
Certificaat Inbraak Veilig kan je verkrijgen bij 
de dienst integrale veiligheid via een mail naar 
iv@schoten.be of 03 680 20 57.

Het leven zoals het is: een kijkje in het leven van 
een professionele inbreker, Erick (43 jaar)

Boeven afschrikken met het 
Certificaat Inbraak Veilig

dat ze werk hebben gemaakt van diefstalpre-
ventieve maatregelen. Wanneer de adviseur 
tijdens een tweede bezoek de preventiepun-
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Tips & Tricks, Philip Van OotegemMich-Ineke, Thomas DhanensIn de Wolken, Klaas Nachtergaele
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‘1 Dag Niet’ 
In de week van 22 tot 28 oktober 
organiseert de gemeente 
Schoten samen met de Lokale 
Politie twee activiteiten in 
het kader van de actie ‘1 Dag 
Niet’, een nationale actie tegen 
woninginbraken. 

Wijkwandeling
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar 
in wijk Deuzeld, trekken we ook dit jaar onze 
wandelschoenen aan tijdens een inbraak-
preventieve wijkwandeling. Dit jaar gaan we 
op pad in het centrum. De wandeling vindt 
plaats op donderdag 25 oktober. Lokale 
Politie en diefstalpreventieadviseurs bege-
leiden de inwoners doorheen de straten en 
houden her en der halt om tips en adviezen 
te geven. Tijdens een hapje en een drankje 
kan je achteraf extra info inwinnen en een 
babbeltje slaan. Geïnteresserde inwoners 
van Centrum Noord en Zuid kunnen zich 
hiervoor inschrijven via de contactgegevens 
onderaan. 

Pop-up zaterdagmarkt
Tijdens de zaterdagmarkt van 27 oktober kan 
je langskomen in het pop-up kraam van de 
politie en de dienst integrale veiligheid. Je 
kan er advies inwinnen, een afspraak maken 
met een diefstalpreventieadviseur, je fiets 
laten graveren, meer te weten komen over 
de BIN-werking en nog veel meer! Je vindt 
het pop-upkraam in de Gelmelenstraat, ter 
hoogte van het oude politiekantoor.

Voor meer info omtrent een deelname aan de 
wijkwandeling en de andere initiatieven, kan 
je contact opnemen met de dienst integrale 
veiligheid van de gemeente via het nummer 
03 680 23 57 of via een e-mail naar iv@
schoten.be.

Harmonieus samenleven met elkaar is niet 
altijd even gemakkelijk. Soms stapelen we 
frustraties op totdat het ons teveel wordt, 
en kan dat er voor zorgen dat een conflict 
escaleert. Zo kan die stinkende gft-bak van je 
buur opeens het einde van de wereld lijken. 

Vaak gaan conflicten tussen buren over aan-
plantingen, lawaaierige huisdieren, huishou-
delijk en tuinafval, geurhinder, geluidshinder, 
pesterijen, enzovoort. Soms blijven mensen 
met hun problemen zitten of doen ze aangifte 
bij de politie, die hen kan doorverwijzen naar 
de vrederechter. Dat is opeens een grote stap. 
Tussen deze twee uitersten komt nu het initi-
atief burenbemiddeling. 

Laagdrempelig en gratis
Alle Schotenaren die een conflict met hun buur 
ervaren, kunnen beroep doen op burenbemid-
deling. Het is volledig gratis. De werking van 
burenbemiddeling is niet complex. Wanneer je 
een bemiddelingsgesprek met je buur wenst, 
doe je een aanmelding bij burenbemiddeling 
Schoten. De coördinator onderzoekt of het 
aangemelde probleem in aanmerking komt 
voor burenbemiddeling. In gevallen van fysiek 
geweld of drugshinder kan dit bijvoorbeeld niet. 

Wanneer je conflict in aanmerking komt voor 
bemiddeling, nemen twee vrijwillige bemid-
delaars contact met je op. In Schoten zijn 
er momenteel drie vrijwillige burenbemid-
delaars: Marcel, Hanne en Ward. Naast deze 
drie Schotense vrijwilligers zijn er nog andere 
bemiddelaars vanuit onze buurgemeenten 
die mee aan de slag gaan. We gaan namelijk 

intergemeentelijk samenwerken met Bras-
schaat en Schilde. 

De buren zoeken de oplossing
De twee bemiddelaars komen in eerste in-
stantie bij jou langs, zodat jij je verhaal kan 
vertellen. Daarna leggen de bemiddelaars 
contact met je buur. Wanneer je buur instemt  
bezoeken ze ook je buur om naar zijn of haar 
verhaal te luisteren. 

Vervolgens vindt er een bemiddelingsgesprek 
plaats. Zo’n gesprek gaat door op ‘neutraal 
terrein’, in een toegankelijk lokaaltje in de 
gemeente. De bedoeling van dit gesprek is dat 
de buren samen, op een constructieve manier, 
zoeken naar oplossingen voor het conflict. De 
bemiddelaars begeleiden de communicatie. 
“Ik heb geleerd dat de rol van de bemiddelaar 
onder meer bestaat uit het geven van taal aan 
wat er niet uitgesproken wordt”, zegt vrijwil-
ligster Hanne. “Soms moet je hard graven om 
tot de kern van een kwestie te komen, maar 
eens die blootgelegd is en beide partijen er 
erkenning en taal aan kunnen geven, is er een 
basis voor constructieve gesprekken.”

De bemiddelaar zal nooit zelf een oplossing 
opleggen. De belangrijkste doelstelling is het 
herstellen of verbeteren van de communicatie 
en de relatie tussen twee buren. Daarna ko-
men de buren meestal zelf tot een oplossing. 
Wanneer je luistert en in dialoog gaat, dienen 
oplossingen zich vaak spontaan aan.

Het is vooral die goede communicatie die be-
langrijk is, vertelt vrijwillig burenbemiddelaar 
Marcel: “Ik leerde om op een rustige manier 
buren terug samen te brengen en onthoud 
dat een goede communicatie essentieel is. 
Dat maakt dat de overeengekomen oplossing 
veel meer kans op slagen heeft en er dus voor 
de beide buren een win-win situatie wordt 
gecreëerd.” Dat beaamt ook Ward, een van 
de andere vrijwilligers die in Schoten aan de 
slag gaat. “Een van de zaken die ik leerde is 
dat wij al te vaak zoeken naar onmiddellijke, 
rechtlijnige oplossingen maar dat daar waar 
we de tijd nemen om naar ieders verhaal te 
luisteren en in dialoog te gaan, duurzame op-
lossingen zichzelf vaak spontaan aandienen.”

Een conflict met je buur? 
Blijf er niet mee zitten!
Gemeentehuis, Verbertstraat 3, 03 680 23 57
burenbemiddeling@schoten.be

Een conflict met je buur? 
Burenbemiddeling pakt het laagdrempelig aan
“Beter een goede buur dan een verre vriend”. 
Toch kan het gebeuren dat er tussen twee bu-
ren een conflict ontstaat. Burenbemiddeling 
kan op een laagdrempelige manier zorgen 
voor een verzoening tussen jou en je buur, 
zonder dat de politie of het vredegerecht 
betrokken wordt.
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[ STRAATHOEKWERK ]
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“Jongeren kunnen bij mij terecht met hun 
ideeën om van Schoten een jeugdvriendelijke 
gemeente te maken. Zo lieten enkele jongeren 
me bijvoorbeeld al weten dat ze ’s nachts in 
Schoten meer straatverlichting willen of dat 
ze bijvoorbeeld op bepaalde plaatsen een 
vuilbak missen.”

Jongeren hoeven niet te vrezen 
dat ik hun geheimen verder 

vertel. Ik ben gebonden aan het 
beroepsgeheim.

“Door veel tussen de doelgroep aanwezig 
te zijn leer je hun leefwereld van binnenuit 
kennen”, vertelt Laura. “Je wordt je bewust 
van de (soms kleine) dingen die je doelgroep 
bezig houdt.” Jongeren kunnen bij Laura te-

recht voor allerlei zaken. “Ik werk op een heel 
laagdrempelige manier en vind het belangrijk 
dat jongeren weten dat ze tegen mij alles 
kunnen zeggen.”

In het begin gaat het meestal over luchtige 
dingen. “Naarmate je jongeren beter kent, 
vertellen ze al wel eens persoonlijkere zaken”, 
gaat Laura verder. “Jongeren mogen ook altijd 
aangeven wat ze missen in Schoten of ideeën 
aanreiken voor vernieuwing, op die manier heb-
ben we als jeugddienst een idee van waarin 
we nog extra kunnen investeren.” 

Geen uniform, 
wel een knalrode fiets
Laura draagt geen uniform, zoals bijvoorbeeld 
de gemeenschapswacht, maar is te herkennen 

aan haar knalrode fiets. “Ik fiets rond in Scho-
ten op bepaalde momenten zoals bijvoorbeeld 
woensdagnamiddag en vrijdags na de school-
uren”, vertelt ze. “Dit zijn momenten waarop er 
heel wat jongeren elkaar opzoeken op pleintjes 
of gezellige plaatsen. Jongeren mogen me 
uiteraard ook altijd zelf aanspreken.” 

Ik hoop dat ik de Schotense 
jongeren via mij 

een stem kan geven.

Een luisterend oor met 
beroepsgeheim
Dat hun verhaal verder wordt verteld, daar 
hoeven de jongeren niet voor te vrezen. “Ik 
ben namelijk gebonden aan het beroepsge-
heim”, vertelt Laura. “Wanneer jongeren me 
bepaalde zaken toevertrouwen geef ik deze 
niet aan eender wie door. Ik heb het nog niet 
meegemaakt, maar moest ik betrokken zijn in 
verontrustende situaties zoals drugs of geweld, 
dan zou ik samen met hem/haar kunnen 
zoeken naar oplossingen. Ik kan de tijd dat ik 
‘buitenshuis’ werk gelukkig flexibel inplannen. 
Dat creëert kansen om een jongere te bege-
leiden naar meer gespecialiseerde instanties 
zoals de politie of TEJO, moest dit nodig zijn.” 

Ik hoop dat ik ooit een project kan 
realiseren dat voortkomt uit de 

ideeën van onze jongeren.

Laura is jong met haar 24 jaar, maar ambitieus. 
“Ik hoop dat ik jongeren in Schoten via mezelf 
een stem kan geven en hen het gevoel geef 
dat er iemand oor heeft naar hun mening en 
ideeën. En als ik echt mag dromen, dan hoop 
ik dat ik ook eens een project op poten kan 
zetten dat écht voortkomt uit ideeën van de 
jongeren die ik heb leren kennen. Het zou 
super zijn als jongeren het brein zijn achter 
een project en dat ik mee kan zorgen voor de 
praktische uitvoering. Hopelijk is dat iets voor 
in de toekomst!”

Herken straathoekwerker Laura aan haar 
knalrode fiets en spreek haar gerust aan 
met je bezorgdheden, suggesties en ideeën. 

Volgende keer: Wijkinspecteur Nancy Thys: 
“De wijkinspecteur heeft een centrale rol in 
het politielandschap en treed onder andere 
op als bemiddelaar in kleine conflicten. Het is 
de job van mijn leven door de verscheidenheid 
en het contact met de burgers”.

De straathoekwerker
Deel 2 uit de driedelige reeks ‘jouw aanspreekpunt op straat’

Heb jij Laura Peelman al zien rondfietsen op haar knalrode fiets? Laura, ortho-
pedagoge en maatschappelijk werker van opleiding, is sinds kort aangesteld 
als straathoekwerker in de gemeente. Als straathoekwerker wil ze graag de 
tussenpersoon zijn tussen jeugd en gemeentebestuur.

Straathoekwerker Laura Peelman kan je niet missen op haar knalrode fiets.
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[ JONGEREN ]

Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat 
in de Schotense middelbare scholen maar 
liefst één leerling op drie het secundair onder-
wijs niet afmaakt. Uiteraard zijn dit niet enkel 
Schotense jongeren, maar ook jongeren uit de 
omliggende gemeenten en uit Antwerpen. Toch 
blijft het een zorgwekkend hoog aantal  waar 
de gemeente iets aan wil doen met behulp 
van twee jongerencoaches.

“Een deel van de problematiek in 
Antwerpen is geëxporteerd naar 
randgemeenten zoals Schoten” – 

- Eva Mangelschots

Het cijfer ligt volgens Eva Mangelschots, 
algemeen directeur van het Centrum voor 
Algemeen Welzijn (CAW) boven het Vlaamse 
gemiddelde. “Het probleem van Schoten is dat 
een deel van de problematiek van Antwerpen 
geëxporteerd werd naar randgemeenten zoals 

Schoten.” Dat komt omdat volgens het CAW in 
Antwerpen meer gezinnen in kansarmoede 
leven, en dat blijkt rechtstreeks verband te 
houden met vroegtijdige schooluitval. 

In samenwerking met het CAW en drie 
plaatselijke scholen, gaat de gemeente het 
probleem aanpakken. Het gaat om het Sint-
Jozefinstituut, het Sint-Cordula Instituut en 
het Schotense Atheneum, drie onderwijsin-
stellingen die technisch en beroepsonderwijs 
aanbieden.
 

Ook schooluitval in ASO
Maar vergis je niet, ook in ASO-richtingen is 
er sprake van schooluitval. “De gedachte dat 
dit enkel in TSO en BSO voorvalt, is dus niet 
correct”, zegt Iefke Hendrickx, schepen van 
Gelijke Kansen. “Daarom kan het proefproject 
later ook eventueel worden uitgebreid worden 
naar het ASO-net.”  

Begin september zijn er twee jongerencoaches 
gestart in Sint-Jozef, het Atheneum en Sint-
Cordula: Zeb Jacobs (23) en Kimberley De 
Mulder (25). Zij werden aangesteld door 
het CAW, maar het is de gemeente die hen 
betaalt. “Leerlingen kunnen met bepaalde 
problemen, waarvoor ze misschien minder 
gemakkelijk naar hun directeur of leerkracht 
zullen stappen, bij ons terecht”, vertellen de 
jongerencoaches. Omdat ze zo jong zijn, staan 
ze automatisch ook dichter bij de leefwereld 
van de jongeren.

“Het is onze bedoeling om actief met de leer-
lingen samen te werken. Onder andere door 
hen enkele sessies weerbaarheidstraining te 
geven”, zegt Kimberley. “Ook willen we een 
mogelijke negatieve sfeer op school omzetten, 
pestgedrag aanpakken en de groepsdynamiek 
verbeteren.” Ook Zeb is gemotiveerd. “We 
willen zoveel mogelijk preventief werken en 
de jongeren helpen bij hun zelfontwikkeling.” 

“Schooluitval gebeurt in alle 
richtingen van het secundair. 

Niet enkel in BSO of TSO”
- Iefke Hendrickx

Schooluitval vroegtijdig 
opsporen 
Als jongerencoach willen Zeb en Kimberley 
een veilige relatie en situatie creëren voor de 
jongeren. “Zo gaan we soms mee met de bus, 
zijn we te zien tijdens de middagpauze en aan 
de schoolpoort”, vertelt Zeb. “Het is vaak op 
die plaatsen dat we de eerste signalen van 
vroegtijdige schoolverlaters oppikken. Te laat 
komen is vaak één van die signalen. Met die 
jongeren zullen we al sneller een babbeltje 
doen.” 

Vertrouwen is cruciaal
Opvallend is dat de jongerencoaches niet 
behoren tot het groepje van de leerkrachten. 
“Wij zijn externe personen die een objectieve 
blik werpen op de zaak en tot slot hebben we 
ook beroepsgeheim”, gaat Kimberley verder. 
“Vertrouwen is cruciaal. Het is belangrijk dat 
de jongeren weten dat we er voor hen zijn, 
dat we toegelaten en aanvaard worden. We 
zullen er alles aan doen om de jongeren bij te 
staan waar nodig. De kracht zit in de samen-
werking, bijvoorbeeld met straathoekwerker 
Laura Peelman. Samen kunnen we deze 
tendens keren”. 

 
 

Jongerencoaches moedigen jongeren aan 
om hun diploma te behalen 
De gemeente en het CAW Antwerpen hebben de handen in elkaar geslagen om 
een project uit te werken waarbij ze kansarmoede en schooluitval in Schoten 
willen verminderen. Jongerencoaches Zeb Jacobs en Kimberley De Mulder 
willen jongeren die tot deze risicogroep vroegtijdige schoolverlaters behoren, 
motiveren om hun schooldiploma toch te behalen.

Zeb Jacobs (links) en Kimberley De Mulder (rechts) zullen samenwerken met straathoekwerker Laura Peelman (midden).
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Schoten herdenkt 100 jaar Wereldoorlog I: het slotstuk

Nooit meer wereldoorlog
In 2018 sluit ook Schoten vijf jaar herdenking van Wereldoorlog I af. In november 
2014 en 2016 hielden al verschillende verenigingen en gemeentediensten de 
herinnering levendig, en ook dit jaar engageren vele organisaties zich om met 
een gevarieerd programma samen “nooit meer” te zeggen. Het slotstuk aan 
vijf jaar herdenking WOI, niet toevallig de duurtijd van de ‘Groote Oorlog’ zelf. 

Op zaterdag 6 oktober kon je al genieten van 
een literair muziekprogramma ‘Hulde aan de 
slachtoffers’ in de Sint-Cordulakerk en afgelo-
pen zaterdag 13 oktober was er de vredesfak-
kel die aan het oorlogsmonument achter de 
Sint-Cordulakerk werd aangestoken door de 
Nationale Strijdersbond Schoten. 

Nog tot en met 28 november kan je deelne-
men aan verschillende activiteiten om samen 
Wereldoorlog I te herdenken. Er is een vertel-
wandeling, een lezing, een theatervoorstelling, 
en zelfs een feest in heuse jaren 20-stijl, want 
ook tijdens de oorlog werd er gefeest. Al was 
het maar om de gedachten even te verzetten. 
Een uitgebreid programma vind je op www.
schoten.be/wereldoorlog1. 

Officiële herdenking
Graag nodigen we ook iedereen uit om op 
zondag 11 november de officiële herdenking 
bij te wonen. Tijdens deze herdenking wor-
den er kransen gelegd, muziek gespeeld en 
een eerbetoon gebracht aan de gesneuvelde 
Schotenaren aan het monument en op het 
erepark. Een ingetogen herdenking om samen 
“nooit meer oorlog” te zeggen.

Een verhaal 
vertaald naar beeld
In 2014 namen leerlingen van Campus Kajee 
(toen nog Kindsheid Jesu), Sint Lutgardis 
Openluchtschool en De Tuimelaar deel aan 
een project met illustrator Mattias De Leeuw. 
De leerlingen brachten met medewerkers 
van Heemkring Scot een bezoek aan enkele 
oorlogsmonumenten en kregen uitleg over 
WOI in Schoten. Elke groep verdiepte zich 
vervolgens in het verhaal van één van de 
Schotense gesneuvelde militairen en maakte 
hierover samen met Mattias een tekening. De 
resultaten hiervan kan je op tien grote platen 
bewonderen aan het herdenkingsmonument 
en op de begraafplaats.

Agentschap voor Natuur en Bos en Agentschap 
Onroerend Erfgoed zochten samen naar de 
meest geschikte boomsoort. Deelnemende 
gemeenten en steden konden kiezen uit een 
winterlinde of zomereik. Deze bomen worden 
al langer als vredes- of getuigenboom aange-
plant. Ze worden namelijk heel oud en hebben 
een hoog herstellingsvermogen. Met deze 
keuze wordt er een symbolische link gelegd 
naar het belang van de natuur in tijden van 
oorlog, hoe die natuur zelf de oorlog overleeft 
en zelfs nieuwe kansen biedt, maar ook naar 
de veerkracht van de mensen die in de oorlog 
moesten (over)leven. 

De door Schoten gekozen winterlinde zal tij-
dens de officiële herdenking op zondag 11 no-
vember aangeplant worden door burgemeester 
Maarten De Veuster. Het volledige programma 
vind je op www.schoten.be/wereldoorlog1, de 
aanplanting zal rond 11u45 gebeuren op het 
grasveld achter de Sint-Cordulakerk. 

Levend erfgoed
Al eeuwenlang bestaat de traditie om op een 
centrale plaats een boom aan te planten en 
zo een speciale gebeurtenis te herdenken. Een 
stukje levend erfgoed, zeg maar. Wist je dat er 
in onze gemeente nog speciale herdenkings-
bomen te vinden zijn?

Bij de eerste herdenking van 100 jaar We-
reldoorlog 1 in 2014, werd er achter het 
monument voor de gesneuveld op het kerkhof 
een notenboom geplant. Er werd gekozen 
voor een notenboom omdat de geweerkolven 
in 1914 van notenhout gemaakt werden. In 
2000 werd de zogenaamde ‘Millenniumboom’ 
geplant, op de rotonde Verbertstraat – Sint-
Cordulaplein. Deze zilverlinde werd aangeplant 
om de millenniumwisseling te vieren. Aan het 
Sint-Cordulaplein, tegenover de ingang van de 
begraafplaats kan je een rij met drie majes-
tueuze Brabantse zilverlindes vinden. Deze 

werden in 2006 aangeplant naar aanleiding 
van ‘900 jaar Hertogdom Brabant’, waartoe 
Schoten in de 12e eeuw een tijdje behoorde.

Op 7 september 1930 werd er door toenmalige 
burgemeester Theofiel Van Cauwenberghs 
een vrijheidsboom geplant achter de Sint-
Cordulakerk, ter ere van het eeuwfeest ‘100 
jaar onafhankelijk België’. Een lang leven was 
deze boom niet beschoren, want amper een 
paar dagen na de aanplanting werd de boom 
in het holst van de nacht omgezaagd. De 
schuldigen werden nooit gevonden, al werd 
er toen wel met de vinger naar de toenmalige 
oppositie gewezen. Op 11 november dit jaar 
krijgt huidig burgemeester Maarten De Veuster 
een nieuwe kans!

Van boom naar monument
Tijdens de officiële herdenking op zondag 11 november sluit onze gemeente aan bij de 
eeuwenoude traditie om bij een belangrijke gebeurtenis een vredesboom aan te plan-
ten. Zo sluiten we symbolisch de vijf herdenkingsjaren rond 100 jaar ‘Groote Oorlog’ af. 

Een beeld van de vorige 11 november-viering
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[ HERDENKING WO1 // BEIAARD ]

Wist je dat het oorlogsmonument vroeger aan 
het begin van de Kasteeldreef stond? Het 
werd echter verplaatst, en staat nu achter de 
Sint-Cordulakerk. Voor wie het gedenkteken 
niet kent: het bronzen beeld dateert vanuit 
het interbellum (de periode tussen de twee 
wereldoorlogen) en werd gemaakt door kun-
stenaar Jef Strijmans. Je ziet een vrouw met in 
haar armen twee gesneuvelden die de militaire 
en burgerslachtoffers vertegenwoordigen. Aan 
weerszijden van de sokkel kan je de vergulde 
namen van de Schotense gesneuvelden lezen. 
Achter het beeld staat een grote obelisk.

Het monument wordt manueel 
gereinigd. Arbeidsintensief, maar 

met minimale kans op extra 
beschadiging. 

Reinigen en herstellen
Door de jaren heen zijn het beeld en de sokkel 
vuil geworden door uitlaatgassen, ouderdom 
en weersomstandigheden. De natuurstenen 
sokkel is er het ergst aan toe: het bronzen 
beeld zorgt voor een groene aanslag, het voeg-
sel van de sokkel moet vervangen worden, 

gescheurde stenen moeten gelijmd worden 
en het ontbrekend verguldsel van de letters 
wordt ook vervangen. Na de reiniging van het 
bronzen beeld wordt er een warme waslaag 
aangebracht. Niet enkel om glans aan te 
brengen, maar ook om het te beschermen. 

De zogenaamde natuurstenen ‘flagstones’ rond 
het monument worden opnieuw vastgelegd en 
gevoegd. Dat zijn de stenen van de verharding 
rond het monument.
 

Sociale tewerkstelling
Om het monument te reinigen en herstellen, 
wordt de dienst Patrimoniumzorg van sociale 
tewerkstellingsplaats Levanto ingeschakeld. 
Zij staan ook in voor onderhoud, reiniging en 
restauratie van alle belangrijke monumenten 
in Antwerpen. Denk maar aan de Brabofontein 
op de Grote Markt, het Rubensbeeld op de 
Groenplaats en het praalgraf van Hendrik 
Conscience op het Schoonselhof. 

Levanto geeft als sociale onderneming mensen 
met minder kansen op de arbeidsmarkt oplei-
ding, werkervaring en coaching. De arbeiders 
staan onder begeleiding van ervaren vakman-
nen en zullen de reiniging en restauratie van 
het beeld volledig manueel uitvoeren. Het 
voordeel van handmatig te werken is dat 
er minder kans op verdere beschadiging is. 
De werken zijn ten laatste eind oktober klaar, 
net op tijd voor de 11 november-herdenking.

Beiaard stapt mee 
de 21ste eeuw in
Al sinds 1964 heeft onze gemeente een bei-
aard. Een beiaardier zoals in Antwerpen heb-
ben we niet, het uniek stukje erfgoed wordt 
vandaag mechanisch bediend doormiddel 
van een timer. Daar zal binnenkort verande-
ring in komen: het college besliste namelijk 
om de beiaard te laten digitaliseren.

De tien beiaardklokken hangen in het torentje 
boven het huidige Belfius-kantoor, en om tot 
bij het systeem te geraken moet je zelfs door 
een bewoond appartement. Niet zo evident 
dus, daarom dateren de laatste aanpas-
singen al van 2008. Per seizoen worden 
er andere melodieën gespeeld, die vooraf 
vastgelegd en geprogrammeerd werden. De 
liedjes worden volgens een vast stramien 
tussen 8u30 en 21u afgespeeld. 

Flexibeler
Door de digitalisering van de beiaard kunnen 
de klokken door het gemeentebestuur zelf 
vanaf een computer of smartphone bestuurd 
worden. Zo moet de bewoner van het appar-
tement naast de beiaard niet steeds worden 
gestoord. Maar het biedt nog een heleboel 
mogelijkheden: zo kan er aangepaste muziek 
worden gespeeld bij speciale gelegenheden 
zoals de 11-juli viering of Schoten Schol, kan 
er bijvoorbeeld de bruiloftsmars afgespeeld 
worden bij huwelijken en kunnen ook de 
liedjes worden uitgebreid met modernere 
muziek. Vroeger werd daarvoor wel eens een 
mobiele beiaard ingezet. 

Wat het eerste nieuwe deuntje zal zijn, is nog 
niet bekend. Vast staat dat het in samenwer-
king zal zijn met Schotense componist Toon 
Daems en de academie. 

1918-2018: Oorlogsmonument 
Sint-Cordula wordt opgeknapt
Het oorlogsmonument voor de gesneuvel-
den van de Eerste Wereldoorlog is toe aan 
een opknapbeurt. Het monument wordt nu 
hersteld zodat het op 11 november in volle 
glorie kan schitteren.

Het monument vandaag, voor de restauratie.

Vroeger werd er al eens een mobiele beiaard
ingezet voor evenementen.
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“Onze dansgroep werd opgericht in december 
1978 en kreeg de naam Chara, wat Grieks is 
voor ‘blijdschap’. Ik was toen 27 jaar oud en 
had zelf nog nooit gedanst, maar ik wou ieder-
een die wilde dansen de kans geven om dat 
ook te doen, en dus smeet ik me in het project”, 
vertelt Jos. “Dat is dan ook één van de pijlers 
van dansgroep Chara: we willen iédereen de 
kans geven om te dansen. Daarom wordt het 
lidgeld bewust zo laag mogelijk gehouden.”

En aantrek hadden ze wel: Chara groeide uit 
tot de warme en bloeiende dansgroep die ze 
nu is. “Wat te allen tijde voorop staat is de 
positieve sfeer en mentaliteit binnen de groep”, 
gaat Jos verder. “We zien onszelf niet alleen 
als dansgroep maar ook als jeugdvereniging. 
Zo bestaan er bij Chara geen demogroepen of 
interne competities, maar zetten we in op acti-
viteiten die de sociale samenhang versterken. 
Dat komt de dansprestaties ook alleen maar 
ten goede. Zo organiseren we onze bekende 
‘jeugdmanoeuvres’: uitstappen en kampen. 
We zochten het zelfs over de landsgrenzen in 
Frankrijk en Finland, en deden al een uitwis-
selingsproject met een dansgroep uit Bredene. 
Optreden doen we in binnen- en buitenland, 
en tweejaarlijks brengen we onze eigen grote 
dansshow.”

40 Charaat
Zet 9, 10, 16 en 17 maart al maar in de agenda, 
want dan brengt Chara haar feestvoorstelling 
’40 Charaat’. “Met deze show willen we vooral 
laten zien dat we na veertig jaar nog steeds 
Chara zijn, nog steeds actief én kwalitatief, 
met dezelfde basispijlers als toen: kansen 
geven aan iéder kind om te dansen, met goede 

en gemotiveerde lesgevers. En tegelijkertijd 
geven we weerwoord op wat de plaatselijke 
pers bij onze opstart schreef: “We zijn eens 
benieuwd hoe lang het zal duren. (lacht) Soms 
zeggen we wel eens: ‘Half Schoten dans(te) 
bij Chara’”

Dit feestjaar staat er natuurlijk nog heel wat 
op de planning. “In september waren er in de 
etalages van de Paalstraat kunstwerk en foto’s 
van de Academie Schoten te bewonderen, bij 
wijze van ‘open vernissage’. En voortaan kan je 
aan de zijgevel in Verbertstraat 11 een gewel-
dige graffitimuur bewonderen die we speciaal 
lieten maken voor ons jubileum. Dat is onze 
traktatie aan de Schotense gemeenschap, 
want die willen we graag bedanken. Soms 
zeggen we wel eens ‘half Schoten danst(e) 
bij Chara’ want degenen die hier vroeger zelf 
hun eerste danspasjes kwamen zetten, komen 

40 jaar Dansgroep Chara
‘Wij zijn niet alleen dansgroep maar ook 
een jeugdvereniging’
Dansvereniging Chara viert dit schooljaar feest, en wel omdat ze al veertig jaar 
een vaste waarde zijn in Schoten! Jos Hoefnagels (67), stichter van Chara, vertelt 
ons over het verleden, het heden én de toekomst van de Schotense dansgroep.

Zondag 14 oktober, 15u. Het stembureau 
sluit. De bussen gaan dicht. Het tellen van 
de elektronische stemmen en de stembiljet-
ten gaat van start. De media volgen alles 
met argusogen op. Het volk kiest immers een 
nieuwe gemeente- en provincieraad voor de 
komende zes jaar.

Berekening
Op het gemeentelijk hoofdbureau in het ge-
meentehuis worden alle stemmen verzameld 
en geteld. Daarna volgt heel wat rekenwerk 
om te bepalen welke kandidaten een van de 
31 gemeenteraadzetels toegewezen krijgt. 

Eerst wordt per partij berekend hoeveel zetels 
ze bemachtigen. Als de zetels over de partijen 

Ik heb gestemd. En wat nu?
Afgelopen zondag trok jij met maar liefst 27.000 andere stem-
gerechtigde Schotenaren én zo’n acht miljoen Belgen naar de 
stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. 
Bij het ter perse gaan van deze Info Schoten kennen we de uitslag 
nog niet, maar wat we wél kunnen vertellen is wat er in de periode 
na de verkiezingen gebeurd. 

nu zelf hun (klein)kinderen naar de dansles 
brengen!”

“Iedereen die wil dansen, moet 
kunnen dansen. Daarom wordt ons 
lidgeld zo laag mogelijk gehouden.”

En ook in de (verre) toekomst willen ze het 
authentieke, warme Chara bewaren. “We blijven 
altijd uitkijken naar goeie lesgevers in binnen- 
én buitenland, naar connecties voor uitwis-
selingen, naar samenwerkingen met andere 
verenigingen, leuke projecten zoals de Week 
van de Amateurkunsten (WAK), noem maar 
op... Een kans op toffe contacten, ervaringen 
en podiumkansen laten we niet graag liggen.” 
Zo doet Chara in 2019 alvast mee aan Dance 
Attack in de Kaekelaar en de activiteiten van 
Jeugd & Dans. “Als je ons graag eens bezig 
ziet, ben je van harte welkom!”
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[ DIERENASIEL ]

Nieuw energieneutraal gebouw voor dierenasiel

Goed nieuws voor de honden, katten én de 
35 vrijwilligers van het dierenasiel in de Slui-
zenstraat. De plannen voor de bouw van een 
volledig nieuw dierenasiel zijn klaar. Ver zul-
len de beestjes zich niet moeten verplaatsen, 
want het nieuwe complex zal worden opge-
trokken vlak naast het huidige dierenasiel. 

© TEEMA architecten. 

Het huidige dierenasiel is verouderd en barst 
uit haar voegen. Momenteel is er ruimte voor 
zo’n twintig honden en veertig katten. In het 
nieuwe asiel zal er plaats zijn voor zeker 
twintig tot vijfendertig honden en maar liefst 
vijfentwintig katten. 

Dany Hubrechts, voorzitter van het dieren-
asiel, hoopt dat het nieuwe gebouw in de loop 
van volgend jaar klaar zal zijn. “Er moeten 
nog enkele dingen uitgewerkt worden, maar 
hopelijk kunnen we volgend jaar al verhuizen”, 
zegt hij. 

Duurzaam en milieuvriendelijk 
Het nieuwe dierenasiel zal ook energieneutraal 
zijn. “Zo gebruiken we grondwater, voor de airco 
gebruiken we de ondergrondse koelte, hebben 
we zonnepanelen én ook een groendak”, ver-
telt Dany. “Ik ben ervan overtuigd dat het nieu-
we complex heel mooi en duurzaam zal zijn.” 

De hondenhokken zullen onder een groene 
heuvel zitten, zoals je op de foto kunt zien. 
“Ook de kattenhokken zitten mee verwerkt 
in de heuvel. Dat zorgt voor minder geluids-
overlast voor de buurt. De hokken voor de 
kittens kijken wel uit op de heuvel”, gaat Dany 

Hubrechts verder. “De honden zitten verdeeld 
in drie gangen. Zo worden de honden uit gang 
twee en drie niet onrustig wanneer de hondjes 
in de eerste gang hun brokjes krijgen.” 

“Het gebouw zal energieneutraal 
zijn. We gebruiken grondwater, 

ondergrondse koelte, zonnepanelen 
én een groendak”- Voorzitter 
Dierenasiel Dany Huybrechts

Het hele project werd uitgewerkt door TEEMA 
architecten (www.teema-architecten.com), 
en zal tussen de 300.000 en 500.000 euro 
kosten. “De kosten van het project zullen we 
zelf dragen”, zegt Dany Hubrechts. “Wel zal 
de gemeente voor enkele zaken tussenko-
men, zoals bijvoorbeeld de parking. We zijn 
schepenen Iefke Hendrickx, Paul Valkeniers 
en Erik Block dan ook enorm dankbaar voor 
hun inzet in dit project.” 

Wie graag de werking van het dierenasiel wil 
steunen kan vrijblijvend een centje doneren op 
het rekeningnummer BE220-0412438-30 en 
vermeld duidelijk ‹Steun› en je naam en adres. 
Verder kan het dierenasiel ook altijd materiaal 
en voeding gebruiken. 

Miauwkes! 

verdeeld zijn, benoemt het hoofdbureau de 
gemeenteraadsleden. Het is immers niet zo 
dat als een partij vijf zetels heeft, de eerste 
vijf kandidaten van de lijst in de gemeenteraad 
komen. Ook kandidaten die onderaan de lijst 
staan, maar voldoende voorkeurstemmen 
halen, kunnen verkozen raken. 

Om een coalitie te vormen, hebben 
partijen de tijd tot 1 januari om te 

onderhandelen.

Coalitie vormen
Wanneer het rekenwerk achter de rug is, en de 
partijen weten hoeveel zetels en verkozenen 
ze hebben gehaald, kan er begonnen worden 
aan het vormen van een coalitie. In ons kies-
systeem haalt één partij zelden of nooit de 
meerderheid. Daarom zal de partij met het 
meeste aantal zetels proberen om een meer-
derheid te vormen in een coalitie met andere 
partijen. Die meerderheid hebben ze nodig 
om er zeker van te zijn dat hun voorstellen 
goedgekeurd worden. De andere partijen in de 
gemeenteraad vormen de oppositie. 

Als één partij toch de absolute meerderheid 
behaalt, mag ze uiteraard alleen besturen. 

Om de coalitie te vormen, hebben de partijen 
tijd om te onderhandelen tot 1 januari 2019. 
Wanneer de lokale politieke partijen onderling 
tot een akkoord zijn gekomen, publiceren ze 
een bestuursakkoord en verdelen ze de man-
daten (burgemeester, schepenen en voorzitter 
gemeenteraad).Vanaf 2019 vormen gemeente 
en OCMW één geheel. Er wordt dus geen aparte 
OCMW-raad meer gekozen. De schepenen zijn 
nu automatisch ook OCMW-raadsleden.

Installatievergadering
De eerste werkdag van januari om 20u (tenzij 
anders vastgelegd) vindt de installatievergade-
ring van de gemeenteraad plaats. Vervolgens 
komt de gemeenteraad iedere laatste don-
derdag van de maand om 20.00 uur samen 
in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze 
zittingen zijn openbaar. Als je wil, mag je ze 
dus komen bijwonen. 

Een beeld van de vorige installatievergadering van de huidige gemeenteraad.
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“Als school vinden wij het niet meer dan 
normaal dat we ons belangeloos kunnen inzet-
ten voor zij die het minder goed hebben dan 
ons”, vertelt Ann Leysen, initiatiefneemster en 
leerkracht woordkunst-drama. De opbrengst 
van dit jaar gaat integraal naar Appel & Ei. De 
organisatie draait volledig op vrijwilligers die 
samen vechten tegen armoede en vereenza-
ming in Schoten. 

“De opbrengst van het 
benefietconcert kunnen we 

goed gebruiken om onze sociale 
kruidenier draaiende te houden.” –
- Vera Smets, voorzitter Appel & Ei

Dat doen ze op meerdere manieren, onder 
andere door als sociale kruidenier grote kortin-
gen te geven op verse groenten en fruit, maar 
ook door huiswerkbegeleiding te voorzien, een 

ontmoetingsruimte met gratis koffie, thee en 
soep en kookworkshops. Appel & Ei organiseert 
ook culturele activiteiten voor haar klanten, en 
je kan er naar de kapper voor slechts 1 euro. 
“We worden gesteund door de gemeente en het 
OCMW, maar het grootste deel van onze centen 
moeten we zelf gaan zoeken”, vertelt Vera 
Smets, voorzitter van Appel & Ei. Het grootste 
deel van hun financiële nood zit in de krui-
deniersactiviteit. “Onze vrijwilligers doen elke 
week inkopen, die we nadien aan onze klanten 
verkopen met kortingen tot 30%.” Dat kost 
Appel & Ei gemiddeld €250 per week, omdat 
de verkoopprijzen een stuk lager liggen dan de 
aankoopprijzen. “De opbrengst van het bene-
fietconcert kunnen we dus goed gebruiken om 
onze sociale kruidenier draaiende te houden”.

Traditie
Het benefietconcert is jaarlijks één van de 
toppers van de academie. De academie heeft 
al een rijke geschiedenis in het organiseren 
van deze concerten. Zo steunden ze al pro-
jecten in Haïti, India, Kenia en Sri-Lanka, en 
staken ze al een hart onder de riem bij de 
Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen, het 
Music Fund en bij SOS Syrian Children. Vorig 
jaar steunden ze nog een schooltje voor in-
clusief onderwijs in Nicaragua. 

“Als we voor een ‘ver’ project kiezen, dan 
gaan we altijd uit van het principe ‘een school 
voor een school’”, vertelt Ann. “Voor projecten 
dichterbij trekken we voluit de kaart van kans-
armoede in eigen land”. 

Gratis inkom, gulle gasten
De academie mikt op veel volk in de zaal, 
maar ook op veel volk op het podium. Het zijn 
namelijk vooral samenspelgroepen die optre-
den. “De inkom is gratis, maar we vragen wel 
twee euro reserveringskosten”, zegt Ann. “Deze 
worden integraal geschonken aan Appel & Ei.”
Het benefietconcert gaat dit jaar door op 
woensdag 28 november om 19u in De 
Kaekelaar. “Iedereen is welkom. We rekenen 
natuurlijk wel op een sympathiek, meevoelend 
een vooral gul publiek”, knipoogt Ann. Wie zich 
hierin aangesproken voelt, kan vanaf begin no-
vember terecht op www.academieschoten.be 
voor meer informatie over de ticketreservatie.

Academie maakt 
sociale kaart 
voor Appel & Ei
Niet enkel de leerlingen Muziek sloegen de 
handen in elkaar met een heus benefietcon-
cert voor Appel & Ei, ook de leerlingen Beeld 
legden hun creatief ei voor de sociale krui-
denier en creëerden een kunstige infokaart.
Vrijwilliger Liliane Verschueren, die het 
project mee coördineerde, vertelt waarom 
ze de hulp van de academie inriepen. “Wij 
hebben helaas geen artistieke talenten”, 
lacht ze. “Bovendien vonden we het ook 
fijn om de creatieve jeugd bij dit project te 
betrekken”. Ze klopte aan bij de Academie 
Schoten met een duidelijke opdracht: maak 
een muurtafereel waarop de verschillende 
sociale diensten van Schoten én Appel & 
Ei aan bod komen. Voor de rest kregen de 
studenten vrij spel. 

“Door de kleuren en tekeningen 
is de infokaart gemakkelijk te 

raadplegen” - Liliane Verschueren, 
coördinator project

Drie ateliers van de middelbare graad jonge-
ren gingen aan de slag om op een visuele 
manier alle sociale diensten van Schoten 
voor te stellen. Elke dienst kreeg een ei-
gen kunstig pictogram, ontworpen door de 
studenten Beeld om zo een heuse ‘sociale 
kaart’ te creëren, met thema’s als kinderen, 
vrije tijd en senioren. 

Infomap
Het resultaat: een prachtig muurtableau 
waarop alle sociale thema’s aan bod komen 
in kleine schilderijtjes, met elk hun eigen 
kleurkader. “Op basis van de kunstwerkjes 
zullen wij een map maken, met infofiches 
over elk sociaal thema. De schilderijtjes 
worden dan telkens het titelblad van het 
hoofdstuk”, vertelt Liliane. “Het geheel is 
gemakkelijk te raadplegen door de kleuren 
en de tekeningen”. Op deze manier hoopt 
Appel & Ei hun klanten op een laagdrem-
pelige manier verder te kunnen helpen en 
door te verwijzen naar de juiste diensten. De 
vrijwilligers zijn immers geen hulpverleners, 
en hebben enkel een doorverwijsmogelijk-
heid. Een kaart van alle sociale diensten in 
Schoten, was dus zeer handig!

De sociale kaart hangt in de onthaalruimte 
van Appel & Ei, en is toegankelijk voor 
klanten tijdens de openingsuren. Andere 
mensen die geïnteresseerd zijn mogen 
een afspraak maken voor bezichtiging via 
appelenei@schoten.be. 

“Het is niet meer dan normaal dat wij ons 
inzetten voor zij die het minder hebben”

Benefietconcert voor Appel & Ei
De leerlingen van Academie Schoten zijn niet enkel met een brede waaier aan 
kunst bezig. Ze leren er ook om zichzelf in te zetten voor de maatschappij, 
onder andere door hun jaarlijkse benefietconcerten. 
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Met de samensmelting komt de ‘tekenschool’ 
die in 1960 door beeldhouwer Herman Cornelis 
werd opgericht, in zekere zin terug thuis in 
Schoten. Van 1996 tot en met augustus 2018 
hoorde de Academie voor Beeldende Kunst 
immers bij het schoolbestuur van Antwerpen. 
Voor de leerlingen van de Academie Schoten 
verandert er in de dagdagelijkse werking 
weinig of niets. De leerlingen ‘beeld’ volgden 

Dag tegen Kanker
Kom op tegen kanker! 
Schoten steekt patiënten 
een hart onder de riem

Op donderdag 18 oktober is het de Dag 
tegen Kanker. Een dag vol solidariteit met 
kankerpatiënten en hun naasten. Ook de 
gemeente wil iedereen die geconfronteerd 
wordt of werd met deze vreselijke ziekte haar 
medeleven en verbondenheid tonen. Zo zul-
len op donderdag 18 oktober alle Schotense 
ambtenaren gevraagd worden om het gele 
lintje van Kom op tegen Kanker op te spelden.

Gratis yoga 
Je lichaam is niet meer hetzelfde na het 
krijgen van een kankerbehandeling. Chemo, 
bestralingen en operaties vergen veel van je 
lichaam en geest. In samenwerking met Adri-
ana Broos van ‘Yoginess’ biedt de gemeente 
een gratis zevendelige H-Yoga-lessenreeks 
aan, speciaal voor (herstellende) kanker-
patiënten. De ‘H’ staat voor ‘Healing’ (helend). 
H-Yoga bestaat uit aangepaste, eenvoudige 
yoga-oefeningen, aangevuld met adem-
halingsoefeningen, meditatie en klankheling. 
Alles staat in het teken van ontspanning.

Geïnteresseerden kunnen op donderdag 18 
oktober een infosessie volgen om 14u in 
het LDC Cogelshof. Vanaf 25 oktober kan je 
deelnemen aan de zevendelige lessenreeks. 
Je hoeft geen inschrijvingsgeld te  betalen, 
de gemeente neemt deze kosten voor 
haar rekening. De lessen vinden telkens 
plaats op donderdag van 14u tot 15u in 
het LDC Cogelshof, Deuzeldlaan 49. Graag 
vooraf inschrijven via gezondheid@schoten.
be of via 03 644 67 94. Je eigen yoga-
matje meebrengen mag, maar is niet nodig. 

Je hebt hem misschien al wel eens op tv 
gezien tijdens het journaal. Of je bent zijn foto 
al eens tegengekomen in de kranten in een 
artikel over een groot proces. Walter Damen 
raakt steeds bekender als advocaat, gaat geen 
enkel taboe uit de weg en is mede daardoor 
ook enorm populair.

Op donderdag 29 november zal Walter Damen 
op uitnodiging van Neos Schoten een voor-
dracht geven in het Kasteel van Schoten. Het 
is overigens de eerste keer dat Meester Damen 
in Schoten een lezing zal geven. Tijdens zijn 
voordracht gaat de advocaat maar wat graag in 
discussie met het publiek. Actie en interactie 
zijn de bouwstenen van de voordracht. Er is 
maar één regel: alle vragen mogen gesteld 
worden. Wie dus houdt van een stevig debat, 
wordt op 29 november in het Kasteel van Scho-

Voel eens een advocaat 
aan de tand

Wie is NEOS?
Neos, netwerk van/voor ondernemende 
senioren, werd opgericht in 2016. Neos richt 
zich tot senioren, koppels en alleenstaanden 
ouder dan 60 jaar die graag in contact blijven 
met gelijkgestemden om regelmatig diverse 
activiteiten bij te wonen of samen dingen 
te doen. Dat kan gaan van een wandeling, 
een fi etstocht, een museumbezoek tot zelfs 
georganiseerde reizen. 

Meer informatie vind je op 
www.neosvzw.be/schoten.  

ten verwacht! “De mensen mogen inderdaad 
gerust met hem in discussie gaan tijdens de 
voordracht”, zegt Luc Defour, voorzitter van 
Neos Schoten. “Je kan hem dus bijvoorbeeld 
vragen hoe hij persoonlijk staat tegenover 
sommige verdedigingen. Hoe gaat hij om 
met de verdediging van zware criminelen? 
Hoe voelt hij zich daarbij? Geen enkele vraag 
is taboe.” 

Donderdag 29 november om 19u30 
Kasteel van Schoten, gemeentepark
Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, 12 
euro aan de kassa.
Tickets en info: www.neosvzw.be/schoten 
of neosschoten@hotmail.com
Op maandag 18 februari 2019 komt ook onco-
loog Wim Distelmans spreken in het Kasteel. 
Meer info via de bovenstaande website. 

immers al les in de lokalen van de Academie in 
Schoten. Wel zal deze overgang wellicht leiden 
tot heel wat leuke, interdisciplinaire voorstellin-
gen zoals Lodewijk de Koningspinguïn eerder 
dit jaar. Het is dus een puur administratieve 
verandering , of hoe de tekenschool thuis komt 
van nooit echt weggeweest!

Lisbeth Wolfs, recent nog geridderd tot Ridder 
in de orde van de Schotense Leeuw, blijft direc-
teur van de Academie Schoten. Meer informatie 
op www.academieschoten.be. 

De ‘Tekenschool’ komt weer thuis
De Gemeentelijke Academie Muziek Woord 
Dans en de Stedelijke Academie voor Beel-
dende Kunst Merksem (filiaal Schoten) zijn 
vanaf 1 september samengevoegd in de 
‘Academie Schoten’. 

13
✖   ✖

✖



INFOSCHOTENOKTOBER

[ BIBLIOTHEEK ]

Themastand 'digitale balans'
Je kent het wel. Je wekker (op je gsm) gaat 
en voor je het weet scrol je door Facebook 
nog goed en wel voor je uit bed bent. Daarna 
nog snel even het nieuws checken aan de 
ontbijttafel, of in je vakantie een dringende 
werkmail beantwoorden, die ene mooie rode 
ondergaande zon vastleggen vanuit de file, 
voor het slapengaan nog snel even kijken wat 
vrienden die dag gedaan hebben…

Komt dit jou bekend voor? Steeds meer digitale 
prikkels komen op je af. De digitale balans is 
soms moeilijk te vinden. In de bibliotheek 
kan je van 19 oktober tot en met 4 november 
tijdens de openingsuren een gratis themastand 
bezoeken over deze digitale balans. 

Smartcafé 'app-boeket'
Op maandag 22 oktober van 10u00 tot 12u00 
organiseert de bibliotheek samen met ‘Futuur’ 

“Mama, wil je nog een 
verhaaltje voorlezen?” 

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en 
de fantasie. Voorlezen opent nieuwe werel-
den. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook 
bij kinderen die zelf al lezen. Een moment 
van gezellig en intiem samenzijn. Voorlezen 
is het leukste kwartiertje van de dag! 

In onze Braembib wordt  sowieso al elke 
zaterdag van 10u30 tot 11u00 voorgelezen  
voor kinderen tussen 2 en 6 jaar. Vooraf 
inschrijven is zelfs niet nodig.

Tijdens de voorleesweek doen we er nog een 
schepje bovenop. Op zaterdag 17 november 
en zaterdag 24 november zijn alle kindjes 
welkom om naar mooie verhalen te komen 
luisteren, doorlopend van 10u00 tot 11u30. 
En ook op woensdagnamiddag 21 november 
doen we een kleine voorleesmarathon tussen 
12u00 en 15u30.

Ook in ons filiaal Deuzeld (Deuzeldlaan 140-
142) zal worden voorgelezen op woensdag 
21 november van 14u00tot 15u30. Allen 
daarheen! 
En psst! Vertel het niet verder, maar alle 
kindjes die komen luisteren krijgen van de 
bib een cadeautje!

Ben jij tussen 7 en 10 jaar oud? Hou je van boe-
ken en strips? Heb je zin om mee te doen aan 
een toffe activiteit, én een nachtje in je favo-
riete bib te kamperen? Grijp dan zeker je kans! 

Natuurlijk gaan we niet alleen maar slapen. Er 
staan een heleboel toffe activiteiten op het pro-
gramma. We beginnen om 18u met een heuse 
receptie voor de genodigden. Daarna spelen we 
een reuzeleuk spel in de bibliotheek. De avond 
wordt afgesloten met een fijne voorleessessie 
voordat we ons terugtrekken tussen de boeken 
om te gaan slapen. Op maandag 29 oktober 
maken we ’s morgens samen een lekker stevig 

Digitale week in de bib
“Een bibliotheek kan niet digitaal zijn.” Ver-
geet het maar! De bib in Schoten is helemaal 
mee met de digitalisering en doet ook dit 
jaar weer mee met de digitale week van 19 
oktober tot en met 4 november.

het smartcafé “App-boeket”. Wat zijn de meest 
interessante apps van het moment? Welke 
app moet je downloaden om helemaal mee 
te zijn? Ontdek het samen met onze expert. 
Neem je tablet of smartphone mee en probeer 
het samen uit. De bibliotheek zorgt voor een 
lekker hapje en drankje.
Kostprijs: €3. Inschrijven verplicht.

Infoavond 'lezen is leuk, 
ook met dyslexie'
Lezen met dyslexie is vaak een hele uitdaging. 
De ambitie van de bib is lezen voor iedereen 
leuk te maken. Op donderdag 25 oktober van 
19u30 tot 21u30 geeft de bibliotheek daarom 
een infoavond voor ouders en begeleiders van 
kinderen met dyslexie.

Met de ‘anderslezen’-app kan je eenvoudig 
luisterboeken streamen en via je smartphone 
of tablet beluisteren. Dankzij de website van 
Luisterpunt krijgen kinderen met dyslexie toe-
gang tot een groot aantal luisterboeken. Tijdens 
de infoavond gaan we hiermee aan de slag. 

Wist je dat de bibliotheek ook een collectie 
gemakkelijk te lezen materialen heeft? Deze 
materialen worden op de infoavond ook toe-
gelicht en je krijgt de mogelijkheid om ze te 
bekijken en te ontlenen. 

Kostprijs: Gratis. Inschrijven verplicht. In-
schrijven voor het smartcafé en de infoavond 
“lezen is leuk, ook met dyslexie” kan aan de 
balie van de Braembibliotheek, telefonisch via 
03 680 17 10 of per e-mail via bibliotheek@
schoten.be. 

ontbijt, en om 10u30 mogen de ouders de 
kinderen terug komen ophalen.  

Als je dus zin hebt om als een echte vip be-
handeld te worden in je bibliotheek, schrijf je 
dan in via de bib: Sint-Cordulaplein 13, 2900 
Schoten, tel. 03 680 17 10 of bibliotheek@
schoten.be. Wees snel, want de plaatsen 
zijn beperkt!
Wie? Kinderen tussen 7 en 10 jaar
Waar? Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13
Wanneer? Van zondag 28 oktober 18u tot 
maandag 29 oktober 10u30
Inschrijving? Verplicht Prijs? €5

De bib organiseert… een megalogeerpartij!
Soms lees je zo’n goed boek dat je het gewoon niet kan wegleggen. Je ogen worden zwaar, maar je wilt blijven 
verder lezen. En plots lig je met je hoofd op je boek te slapen. Voor één keertje mag het nu ook in de bibliotheek: 
want op zondag 28 oktober organiseert de bib een megaplezante logeerpartij waar alleen kinderen welkom zijn!
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Boeken inleveren 
kan nu ook na 
sluitingstijd
Soms lukt het niet om tijdens de openings-
uren je boeken terug in te leveren bij de 
bibliotheek. De Braembib in Schoten heeft 
daar nu iets op gevonden: de inleverbus!

In de inleverbus kan iedereen buiten de ope-
ningsuren zijn uitgeleende materialen inleve-
ren. Er is een gleuf om je boeken te deponeren 
en een gleuf voor je dvd’s en cd’s. Opgelet: de 
registratie van de materialen gebeurt wel pas 
de volgende dag.

De inleverbus vind je achteraan de Braembib 
terug, bij de parking. Wanneer de bib geopend 
is, is de bus wel gesloten.

En onthoud: vrienden zijn is belangrijker dan 
vrienden hebben! Want wie een vriend is, pest 
niet. Dat is wat Kathleen van de Velde vertelt 
tijdens haar voorstelling ‘geluk voor kinderen’ 
op zaterdag 24 november. Ze vertelt aan 
gezinnen met kleuters van 2,5 tot 5 jaar vol 
enthousiasme over vrienden die streven naar 
een wereld zonder pesten. De voorstelling is 
gebaseerd op het wonderlijke voorleesboek 

De collecties in het Taalpunt zijn op maat 
van anderstalige nieuwkomers, maar kunnen 
natuurlijk ook gebruikt worden door iedereen 
die interesse heeft in taalplezier. Docenten die 
de Nederlandse taal aan anderstalige (jong-)
volwassenen geven, zullen er ongetwijfeld veel 
inspiratie opdoen.

Nieuw in de bibliotheek is ‘Het Taalpunt’, een 
volledige afdeling waar je Nederlands kan 
leren en oefenen. Leuk voor iedereen die de 
Nederlandse taal (be)studeert!

Je vindt in het Taalpunt alles van taalcursus-
sen, woordenboeken, grammatica- en spel-
lingsboeken, films, leesboeken en kranten 
in eenvoudig Nederlands tot taalspelletjes. 
Op de computers in de bib vind je ook een 
webpagina met allerlei digitale oefeningen. 
Door de materie te oefenen en te herhalen, 
blijft het sneller hangen!

Docenten Nederlands en hun cursisten, praat-
groepen Nederlands, en iedereen die interesse 
heeft leiden we graag rond. De bibliotheek 
organiseert ook geregeld activiteiten waarin 
het oefenen van de Nederlandse taal centraal 

staat. Houd zeker de website in de gaten!

Het Taalpunt is vrij toegankelijk tijdens de 
openingsuren van de bibliotheek. Let op: om 
materialen van het Taalpunt te ontlenen en 
gebruik te maken van de computers moet je 
wel lid zijn van de bibliotheek. Dat lidmaat-
schap is gratis. 

Meer info via laura.peeters@schoten.be of op 
de website: schoten.bibliotheek.be.

Vrienden voor een wereld zonder pesten
“Geluk voor Kinderen” van geluksambassadeur 
Leo Bormans. 

Waar? Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13.
Wanneer? Zaterdag 24 november om 10u30

Goede vrienden zijn belangrijk voor een 
gelukkig leven. Sommige kinderen hebben 
geen vrienden, anderen één, en nog anderen 
hebben er heel veel. Maar dat maakt eigenlijk 
niet uit. Het doet er niet toe hoeveel vrienden 
je precies hebt. En als je er geen hebt, komt 
er vast wel iemand op je weg.

Prijs? Gratis
Inschrijven? Verplicht. Schrijf je in bij LDC 
Cogelshof (Deuzeldlaan 49), telefonisch via 
03 644 67 94 of per e-mail op gezondheid@
schoten.be. 
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Eerst wat vakjargon: ‘sexting’, een samenstel-
ling van ‘sex’ en ‘texting’, is het maken van, 
verzenden, ontvangen of delen van seksueel 
getinte beelden. Als je denkt dat het een nieuw 
fenomeen is, ben je verkeerd. Zelfs in de mid-
deleeuwen werd al eens een stout bericht 
gestuurd, in Japan kenden ze pornografische 
prenten en onze ouders maakten vast ook wel 
eens creatief gebruik van de polaroid.

Sexting is van alle tijden, zelfs in de 
middeleeuwen werd er wel eens 

een stout bericht gestuurd

Hoewel het normaal seksueel gedrag is dat bij 
de ontwikkeling van tieners hoort, bundelen 
de jeugddienst en dienst integrale veiligheid 
de krachten om jongeren op de hoogte te 
brengen van de impact van sexting. Zo hopen 
ze hen beter te beschermen tegen de gevaren 
van seksuele intimidatie en online agressie. 
Want helaas zijn het aantal klachten over fout 
gelopen sexting en sextortion, waarbij jongeren 
worden misleid om seksueel getinte beelden 
door te sturen en ze nadien afgeperst worden, 
bij Child Focus de afgelopen jaren gestegen.

Eigen schuld, dikke bult
‘Sharing is caring’ luidt het populaire Engels-
talige gezegde (door informatie te delen, help 
je anderen vrij vertaald), maar is dat ook echt 
zo? Cijfers van Child Focus tonen aan dat er 
drie keer meer ontvangers dan verzenders 
van een sext zijn. Dat wil zeggen dat een sext 
maar al te vaak wordt getoond aan vrienden of 
doorgestuurd wordt. In 2016 behandelde Child 
Focus maar liefst 123 uit de hand gelopen 
sexting-dossiers waarbij iemand ongevraagd 
een pikante foto had gedeeld met anderen. 

De klachten over foutgelopen 
sexting zijn de afgelopen jaren flink 

gestegen bij Child Focus

En wie is er de schuldige in al die dossiers? 
Volgens een rondvraag bij jongeren is het 
duidelijk: wanneer een sexting-verhaal mis-
loopt, is dat enkel en alleen de schuld van 
de verzender. Want hij of zij heeft toch zelf 

beslist halfnaakt te poseren? Je moet maar 
zo dom niet zijn! ‘Eigen schuld, dikke bult’, en 
dat lijken volwassenen ook te vinden. Niemand 
spreekt over de verspreider van de sext, of 
de groep meelopers die mee instaan voor 
de verdere verspreiding. En daar sta je dan: 
letterlijk in je blootje voor de hele school, je 
vriendenkring, je sportclub… Zoveel intiems, 
gewoon te grabbel gegooid. 

Het verhaal van Anna
Iedereen is uitgenodigd voor de reünie, be-
halve Anna. De klas had jaren geleden een 
naaktfoto van haar doorgestuurd naar de hele 
school, en haar aanwezigheid zou dus weleens 
pijnlijk confronterend kunnen worden. Maar 
Anna komt toch. Ze neemt zelfs de microfoon 
en confronteert de zaal met haar verhaal. Hoe 
ze verliefd was op Thomas, en hoe ze niet wist 
dat hij met zijn vrienden een weddenschap 
had afgesloten om een naaktfoto van haar 
te bemachtigen…

Dat is het verhaal van Anna, dat verteld wordt 
in het toneelstuk ‘Sex Thing’. Een muziekthea-
terstuk van O’Kontreir, dat maatschappelijk 
relevante toneelstukken maakt. Op 25 april 
wordt het vertoond aan alle leerlingen van het 
eerste middelbaar uit de Schotense scholen. 

Tot slot nog een tip: gebruik voor jezelf de 
oma-regel: verzend geen foto’s via sociale 
media die je niet bij je oma op de schouw zou 
willen zien staan. En als je toch gaat sexten, 
doe het dan met iemand die je volledig ver-
trouwt, zonder je gezicht of onherkenbaar en 
op een neutrale achtergrond. 

En weet wanneer je een sext van iemand ont-
vangt, dit iets persoonlijks is dat je simpelweg 
voor jezelf houdt. 

… en plots sta je in je blootje
Jeugddienst en integrale veiligheid zetten in 
op preventieproject rond ‘sexting’
1 op de 6 jongeren doet aan sexting, en ruim 1 op de 4 jongeren ontvangt wel 
eens een seksueel getinte boodschap of foto. En ook volwassenen durven al 
wel eens een pikante foto verzenden. Maar wat als het fout gaat? Want jezelf 
virtueel bloot geven, houdt best wel wat gevaren in.

Interactieve 
infoavond over 
cyberpesten
Op woensdag 17 oktober organiseren de 
jeugddienst en dienst integrale veiligheid 
een infoavond over cyberpesten. Samen 
met partners zoals de Lokale Politie, Child 
Focus en TEJO geven ze uitleg over sexting, 
en de gevaren ervan. 

De infoavond is niet enkel gericht op jon-
geren, maar ook op hun ouders of eender 
wie geïnteresseerd is. Tijdens de avond 
wordt de kortfilm ‘Hashtag’ afgespeeld. Ide-
lette Folkersma, co-producer van de film en 
therapeut, geeft nadien een woordje uitleg 
over de film. Achteraf zijn er verschillende 
informatiestanden waar je meer uitleg kan 
krijgen. Geïnteresseerden zijn welkom in 
Zaal De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10. 
De infoavond duurt van 19u30 tot 22u en 
is gratis. Inschrijven is wel verplicht via een 
mailtje aan jeugddienst@schoten.be. 

Leer de gevaren van sexting kennen tijdens de interactieve infoavond op 17 oktober.
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[ RUILWINKEL ]

“Voor de oprichting van de ruilwinkel gebruikte 
ik bijna nooit Facebook”, vertelt Sarah. “Toen 
ik de oproep plaatste voor de twee gezinnen 
in nood, had ik nooit verwacht dat het zoveel 
teweeg zou brengen”. Wat volgde was een golf 
van solidariteit. Tientallen mensen brachten 
spulletjes naar Sarah, van kinderstoelen tot 
rompertjes, knuffels en kledij. “Mijn kelder, 
blokhut, zolder én logeerkamer stonden nokvol 
met donaties”. 

Sarah probeerde eerst nog andere organisa-
ties te helpen met de spulletjes die ze op 
overschot had. “Ik heb denk ik wel meer dan 
30 organisaties gebeld”, zegt ze, “maar elke 
hulporganisatie heeft hetzelfde probleem: 
stockageruimte. Ze konden de extra spullen 
heel goed gebruiken, maar konden ze nergens 
opslaan”. 

Sarah Geeft: ruilwinkel voor iedereen
Dat Sarah Speltinckx een groot hart voor de medemens heeft, mag gezegd 
worden. Toen ze op haar vrijwilligersjob twee gezinnen leerde kennen die 
bijna niets hadden, lanceerde ze een oproep voor spulletjes op Facebook. 
Overweldigd door de reactie en honderden gedoneerde spullen, dacht ze: “hier 
moet ik iets mee doen”!

“Ik had nooit gedacht dat mijn oproep 
zoveel teweeg zou brengen” – 

- Sarah Speltinckx, 
initiatiefneemster Sarah Geeft

Uit eigen zak
Na wat research kwam het idee van een 
ruilwinkel. Daarop volgde de oprichting van 
een feitelijke vereniging en de zoektocht naar 
een pand. Bij de Schotense jeugddienst vond 
ze heel wat ondersteuning en informatie. Zij 
brachten haar ook in contact met De Ideale 
Woning, waarvan Sarah nu een pand huurt in 
de Filip Bourletstraat. 

“Het Huis van het Kind past de helft van de 
huur bij, maar de andere helft, het water, 
de elektriciteit en de gas betaal ik zelf,” zegt 
Sarah. Gelukkig kreeg ze van Tony Mertens, 
Tecnospace en Delhaize Schoten Vaart kas-
ten, tapijt, verf en sorteerbakken cadeau, 
en ook vanuit het Schotense Huis van het 
Kind werd €2000 opstartbudget voorzien. Op 
verschillende plaatsen in Schoten kan je ook 
collectebussen vinden. “Voorlopig betaal ik dus 
veel zelf, maar er zijn gesprekken lopende om 
nog verdere samenwerkingen af te sluiten.”

“Het sociale telt mee, maar 
duurzaamheid is ook zeker een 

factor. Niet alles moet altijd ‘nieuw’ 
zijn” - Sarah Speltinckx

Engagement
Al jarenlang is ze actief als vrijwilliger, onder 
andere bij Huis van het Kind Deurne en het 
dierenasiel van Schoten, maar nu gaat ze 
zich voltijds focussen op haar ruilwinkel. “Ik 
wil gewoon de mensen helpen. Ik heb het zelf 
heel goed en wil iets terugdoen”, zegt Sarah 
vastberaden. “Ik geef mij niet voor 100%, maar 
voor 3000%!”

Ruilwinkel en speel-o-theek
Het concept van de ruilwinkel is eenvoudig. 
Je betaalt jaarlijks €10 lidgeld, waarvoor je 20 
jetons krijgt. Met deze jetons kan je dan in de 
winkel spulletjes ‘kopen’ voor kinderen van 0 
tot 6 jaar. Een pyjama kost bijvoorbeeld vier 
jetons (omgerekend €2) en een T-shirt met 

korte mouw 2 jetons (€1). De te klein geworden 
spulletjes breng je nadien weer terug, waarvoor 
je de waarde in jetons terugkrijgt en opnieuw 
wat anders kan kiezen. Je kan ook zelf eigen 
kinderkleding binnenbrengen, waarvoor je ook 
de tegenwaarde in jetons krijgt. 

“Het sociale aspect is belangrijk”, meent Sarah. 
“Er zijn nu eenmaal mensen die het moeilijk 
hebben en die het betaalbare concept van 
een ruilwinkel goed kunnen gebruiken”. Maar 
ook duurzaamheid is een factor: “Er komen 
hier even goed mensen die hun kinderen 
willen leren dat niet alles altijd nieuw gekocht 
moet worden.” De ruilwinkel is voor iedereen 
toegankelijk! 

Naast de ruilwinkel is er ook nog de speel-
o-theek, waarvan je gratis lid wordt en voor 
€0,10 per stuk gezelschapsspelletjes, puzzels, 
loopfietsen, boeken en nog veel meer mag 
uitlenen voor een maand.

Vrijwilligers en handige 
Harry’s gezocht
Terwijl vrijwilliger Jef de gezelschapsspelletjes 
controleert op ontbrekende stukjes, laat Sarah 
twee kamers zien die boordevol ongesorteerde 
spullen staan. “Zoals je ziet ben ik nog op 
zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen 
sorteren”, fronst Sarah. “Ook ben ik op zoek 
naar enkel handige Harry’s die me kunnen 
helpen met kinderstoelen, -kribbes en bedjes 
in elkaar te steken én te controleren op stevig-
heid en veiligheid”. Mensen die een handje 
willen toesteken, kunnen Sarah contacteren 
via haar website www.sarahgeeft.com of via 
haar Facebookpagina ‘Sarah Geeft’. Je kan 
ook van thuis uit een handje toesteken, door 
bijvoorbeeld kledij te doneren die je niet meer 
gebruikt of door sjaals en mutsen te breien 
voor de winter. 

Sarah Geeft
is geopend op dinsdag en donderdag van 
12u tot 15u. (Je kan binnen tot 14u30). 
Spullen doneren kan ook elke eerste en 
derde dinsdagavond van de maand tussen 
16u en 18u, of op afspraak. Stuur daarvoor 
een berichtje via de Facebookpagina van 
Sarah Geeft. De ruilwinkel/speel-o-theek vind 
je in de Filip Bourletstraat 34. 
Website: www.sarahgeeft.com. 

Sarah Speltinckx was overweldigd door de stortvloed aan solidariteit.
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WAAROM EEN NIEUWE BRUG?
De werken kaderen binnen de modernisering 
van het Albertkanaal. Met zo’n 40 miljoen ton 
vervoerde goederen per jaar is het Albertka-
naal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. 
Om ervoor te zorgen dat het Albertkanaal het 
alsmaar groeiende containervervoer kan blij-
ven slikken, wordt het verder uitgebouwd en 
verbreed. Op sommige plaatsen, waaronder 
ook de Hoogmolenbrug, kunnen schepen 
elkaar zelfs niet kruisen. Daarnaast zijn de  
oude bruggen te laag en te smal geworden 
voor de moderne scheepvaart. 

Gradueel worden alle oude bruggen ver-
vangen, en op termijn zullen alle bruggen over 
het Albertkanaal er hetzelfde uitzien. Eerder 
was de brug van den Azijn al aan de beurt. 
De volgende op het lijstje zijn de Theunisbrug 
in Merksem en de Schotense Hoogmolen-
brug.

WAT ZAL ER GEBEUREN?
De bestaande Hoogmolenbrug wordt afge-
broken en vervangen door een standaard 
boogbrug, zoals de brug van den Azijn, op het 
tracé van de A102. Op termijn zullen alle brug-
gen over het Albertkanaal er hetzelfde uitzien. 
De brug wordt verhoogd tot 9,10 meter en 
verbreed tot 63 meter. Ter vergelijking: de 
huidige Hoogmolenbrug is vandaag slechts 
7 meter hoog en 50 meter breed. 

WAT ZAL HET RESULTAAT ZIJN?
Door de verhoging zullen er in de toekomst 
binnenschepen met vier lagen containers 

Al jouw vragen over de 
Hoogmolenbrug beantwoord

veilig en vlot onderdoor kunnen varen. Door 
extra containers via het water te vervoeren, 
zullen er hopelijk ook minder vrachtwagens 
over de baan moeten. 

De nieuwe Hoogmolenbrug zal zo’n 250 meter 
opschuiven richting Merksem. Er komt een 
rechtstreekse aansluiting van de brug naar de 
Metropoolstraat, waardoor vrachtwagens niet 
langer door de Braamstraat en de Wijnegem-
baan zullen moeten rijden. Inwoners van de 
wijk Deuzeld hoeven dan ook niet langer 
heel Schoten door om de brug te bereiken. 
Dat zal tot minder verkeersdrukte leiden in 
Schoten centrum.

Het verkeer naar de Hoogmolenbrug, dat nu 
van Schotenhof en Koningshof komt, zal vlot-
ter via de Sluizenstraat en Metropoolstraat 
de brug kunnen bereiken. Kortom, er zal dus 
minder doorgaand verkeer zijn over brug 14 
(aan de Theofiel Van Cauwenberghslei) en in 
de Leo Van Hullebuschstraat.

WANNEER STARTEN DE WERKEN?
De bouw start in 2020, en het einde van de 
werken is voorzien in 2021- 2022. 

GAAN DE WERKEN GEPAARD MET 
VERKEERSHINDER?
In de eerste fase van de werken zal er wei-
nig tot geen hinder zijn voor het verkeer. De 
huidige Hoogmolenbrug blijft zo lang moge-
lijk open. De nieuwe Hoogmolenbrug komt 
immers een aantal meter verder te liggen, 
daarom kan er al gebouwd worden terwijl de 

oude brug open blijft. Pas wanneer de aanslui-
tingen met de straten gemaakt worden, zal er 
enige hinder zijn voor het verkeer. 

WORDT ER OOK AAN DE FIETSERS 
GEDACHT?
Natuurlijk! Op de nieuwe Hoogmolenbrug is 
een extra breed tweerichtingsfietspad van 4 
meter voorzien. Fietsers kunnen rechtstreeks 
van de brug door een groenaanleg richting 
Papenaardekenstraat rijden. Bovendien komt 
er langs het Albertkanaal een fietssnelweg.

WAT MET DE OMLIGGENDE NATUUR?
Zelfs aan amfibieën en kleine zoogdieren 
wordt gedacht. Zij krijgen hun eigen ecostrook 
van maar liefst 3 meter breed op de brug. De 
onderzijde van de Hoogmolenbrug is op zo’n 
manier ontworpen dat er vleermuizen onder 
kunnen nesten.

Op langere termijn willen de gemeentebe-
sturen van Schoten, Wommelgem, Wijnegem, 
Schilde en het Antwerpse district Deurne een 
‘Groen Kruis’ realiseren, waarbij ze groene 
corridors willen creëren en grote bossen 
en parken met elkaar willen verbinden. De 
ecostrook op de Hoogmolenbrug is daar alvast 
een eerste stap van.

KOMT ER EEN EVENEMENTENPARKING?
Ja, op de plaats waar nu de huidige op- en afrit 
is van de Hoogmolenbrug in de Braamstraat –
Korte Braamstraat. Dit zal de Kasteeldreef en 
haar omliggende straten tijdens evenementen 
in de zomer ontlasten. 

De Hoogmolenbrug zal er ongeveer hetzelfde uitzien als de Brug van den Azijn: een standaard witte boogbrug.
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[ MILIEU ]

Tijdens deze 25ste campagne met de naam 
“Behaag…natuurlijk”, biedt de milieudienst 
bomen, planten en kant-en-klare haagpakket-
ten aan tegen democratische prijzen. Wil je de 
bijenpopulatie helpen, dan is een bijenhotel-
letje gemaakt in een sociale werkplaats een 
leuke optie. 

Geen tuin? Geen probleem! 

Geen tuin? Geen probleem! Ook mensen 
met beperkt groen thuis kunnen met gratis 
pakketten een verticale tuin aanleggen op 
hun gevel. Niet alleen verfraai je hierdoor het 
straatbeeld, het houdt ook nog eens de hitte 
en het fi jn stof tegen. En waarom niet ineens 
een gezellig gevelbankje daarbij bestellen? 

Kwaliteitslabel
Naar aanloop van de behaagactie worden 
er door de gemeentediensten op voorhand 

Ga mee voor een Schoten met 
weelderige fauna en flora
25ste behaagactie gaat van start
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de milieudienst haar ‘behaag-actie’, een 
actie om de Schotenaren aan te zetten meer groen in de tuin én het straatbeeld 
te brengen. En dat allemaal met streekeigen planten.

Persoonlijk (ver)bouwadvies 
Heb je concrete plannen op papier, maar vraag 
je jezelf  af of jouw bouw ook duurzamer en 
energievriendelijker kan? Maak een afspraak 
met een expert van Kamp C voor planadvies. In 
ongeveer 50 minuten screenen ze jouw (ver)
bouwplannen op de belangrijkste principes 
van duurzaam bouwen en wonen.  Je krijgt 
verbetertips mee over compactheid, materi-
aalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, 
enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend 
het exclusieve terrein van de architect. Het 
bouwadvies wil zich dus zeker niet inmengen 
in de taak van de architect. Meer nog,  je 
architect is ook van harte welkom.

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet 
noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte 
voorbereiding of bespreekbaar document 
waarmee we aan de slag kunnen. Houd er wel 
rekening mee dat als de bouwaanvraag reeds 
is ingediend, veel aspecten defi nitief zijn. De 
fase ervoor is ideaal voor deze screening.

Voor wie? Iedereen met bouw- 
of verbouwplannen
Wat kost het? Gratis
Wanneer? maandag 3 december 
(1u per inschrijver)
Waar? milieudienst, Verbertstraat 7, 
2900 Schoten
Inschrijven? milieudienst@schoten.be,
03 685 04 62heel wat bomen en struiken aangeplant in 

Schoten. Bijna al het plantmateriaal krijgt zo 
het kwaliteitslabel ‘plant van hier’. Planten 
met dat label zijn bomen en struiken die 
al eeuwenlang groeien in de Schotense 
regio. Het genetisch plantmateriaal is op 
die manier perfect aangepast aan onze 
lokale omstandigheden. Zo zijn ze beter 
gewapend tegen ziektes, maar leven ze ook 
goed samen met de inheemse insecten. Een 
perfecte symbiose! Door het aanplanten van 
deze streekeigen planten draag je bij tot het 
in stand houden van het oorspronkelijke 
Schotens plantmateriaal en de biodiversiteit. 
Alleen maar voordelen dus!

Graag een geveltuin, haag-, boom- en/of 
plantenpakket bestellen? Surf dan naar 
www.schoten.be/behaagactie of kom langs 
bij de milieudienst, Verbertstraat 7. De actie 
loopt nog tot en met 31 oktober 2018. 

Tweedaagse cursus rond 
energiezuinig (ver)bouwen
Eandis en architectenvereniging NAV ont-
wikkelden een tweedaagse cursus waar je 
alle kennis meekrijgt die je nodig hebt om 
duurzaam en energiezuinig te (ver)bouwen. 
Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten 
worden meegegeven in mensentaal door een 
ervaren architect. 

Verspreid over twee zaterdagen, komen zowat 
alle aspecten van bouwen of verbouwen aan 
bod. Op het programma staan onder meer 
isoleren, ventileren, verwarming, sanitair en 
nutsvoorzieningen. Maar ook duurzame tech-

nieken, energiepremies en wetgeving staan op 
de agenda. Tegelijk is er ruimte voor informatie 
op maat van je project. De cursus eindigt met 
concrete oefeningen over de meest optimale 
keuzes en bouwconfi guraties.

Voor wie? Iedereen met bouw-
of verbouw plannen
Wat kost het? Gratis, je krijgt een cursus-
pakket en broodjeslunch
Wanneer? zaterdag 20 en zaterdag 
27 oktober (10u tot 16u)
Waar? Lokaal dienstencentrum ‘t Dorp, 
Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
Inschrijven? milieudienst@schoten.be, 
03 685 04 62

(Ver)bouwen kan ook 
energiezuinig!
Ga je bouwen of verbouwen? Wil je graag weten hoe je je woning duurzaam en 
energiezuinig maakt? De milieudienst organiseert samen met Eandis en archi-
tectenvereniging NAV een tweedaagse cursus rond energiezuinig verbouwen.

De expert bekijkt graag met jou hoe het allemaal 
duurzamer en energiezuiniger kan.

Een geveltuin is niet alleen gezellig, het 
isoleert én houdt het fi jn stof tegen.
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[ BEGRAAFPLAATS ]
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Een kunstwerk op de begraafplaats raakt een 
thema aan dat uitnodigt tot maatschappelijk 
debat. Daarom was het voor de gemeente 
belangrijk een werkgroep samen te stellen 
die onder deskundige begeleiding meezocht 
naar de kunstenaar en meedacht over de 
uitvoering. Op die manier werden inwoners 
mede-opdrachtgever van het kunstwerk.

Ludo Rouffa, een van de mede-opdrachtgevers 
en lid van de Kunstenraad, vertelt: “We wer-
den begeleid door Wim Vandenabbeele, een 
kunstcurator van ‘De Nieuwe Opdrachtgevers’. 
Hij vertelde ons hoe een kunstwerk tot stand 
komt, en hielp ons nadien in het stroomlijnen 
van onze ideeën. Aan de hand van die gesprek-
ken liet hij ons enkele voorbeelden zien van 
mogelijke kunstenaars.”

Kunst voor iedereen
Al snel werd duidelijk dat onze opdrachtgevers 
geen ‘zwaar’ monument wilden, maar wel iets 
dat veel mensen aanspreekt. “Het was voor 
onze werkgroep belangrijk dat het kunstwerk 
er voor iedereen is, ongeacht afkomst, geaard-
heid of religie”, licht Ludo toe. De werkgroep 
ging op zoek naar een kunstwerk waarbij je 
even stilstaat en nadenkt, dat er een vorm 
van ‘reflectie’ is. Ook een zekere poëzie was 
belangrijk. Tenslotte wilden ze een kunstwerk 
dat stond voor ‘transformatie’, de dood zorgt er 
immers voor dat er iets verandert: we worden 
iets anders, iemand anders, of misschien zelfs 
eventjes helemaal niets.

Het eindresultaat
Uiteindelijk kwam de naam Fred Eerdekens 
naar voren. “Hij was de kunstenaar die ons 
idee kon vertalen naar een tijdloos werk”, knikt 
Ludo. Het kunstwerk dat Fred maakte, is een 
verticale wand van cortenstaal. Het werk krijgt 
dus geleidelijk aan een meer roestbruine kleur. 
Dat staat voor de ‘transformatie’ in het werk. 
Kunstenaar Fred Eerdekens verwijst hiermee 
naar het helingsproces van de nabestaanden, 
het aanpassen aan het leven zonder hun dier-
bare. Op de wand steken een driehonderdtal 
stokjes van verschillende lengtes. Aan het 
uiteinde van de stokjes zijn er spiegeltjes 
bevestigd, die in een hoek van 45 graden naar 
de hemel wijzen. De spiegeltjes verwijzen naar 
de ‘reflectie’. 

Binnenkort is het 1 november: de dag 
waarop we onze geliefde overledenen extra 
in de bloemetjes zetten. Maar ook doorheen 
de rest van het jaar houden we de zerken 
graag netjes. Zorg jij hier mee voor? We 
herhalen nog even onze richtlijnen.

Als nabestaande sta je zelf in voor het 
onderhoud van de zerk en de aanplanting, 
ook voor de zerken van oudstrijders. Het 
onderhoud is belangrijk als je je concessie 
graag wilt vernieuwen. De vereiste hiervoor 
is namelijk dat de grafzerk en de aanplanting 
in goede staat moeten zijn.

We hebben ook enkele richtlijnen over de 
aanplanting. Zo mag je geen bomen of strui-
ken plaatsen die hoger groeien dan 1 meter. 
Ze mag niet breder worden dan de afbakening 
van het graf. Een goede snoeibeurt af en toe 
doet wonderen. Tussen, voor en achter de 
graven mag je niet planten en ook bloempot-
ten mag je niet ingraven. De begraafplaats 
heeft wel speciale bloempothouders ter be-
schikking, zodat je pot toch stevig staat. Het 
is niet toegestaan om kiezels of ander sier-
materiaal rond de zerken aan te brengen. Het 
personeel van onze begraafplaats houdt mee 

een oogje in het zeil. Ook verdorde bloemen 
en planten halen ze na verloop van tijd weg. 

BEZOEK
Kom je op bezoek, dan gebeurt dit natuurlijk 
op een serene en respectvolle manier. Honden, 
met uitzondering van assistentiehonden, mo-
gen niet binnen. Je fiets plaats je in de grote 
fietsenstalling aan de ingang. Het is niet de be-
doeling om rond te fietsen op de begraafplaats.

1 NOVEMBER
Op 1 november vieren we Allerheiligen, en op 2 
november Allerzielen. Op deze dagen herden-
ken we onze overledenen. Er komen die dagen 
veel nabestaanden naar de begraafplaats. Dan 
willen we graag dat alles er piekfijn uitziet. Om 
deze reden voer je vanaf 31 oktober tot en met 
2 november liever geen (onderhouds)werken 
uit op de begraafplaats of aan de zerken. 

BLOEMENVERKOOP
Wie Allerheiligen zegt, denkt meteen aan 
witte Chrysanten. De bloemenverkoop aan 
de begraafplaats voor  deze feestdag start op 
28 oktober. De bloemenverkopers verkopen 
naast de traditionele Chrysanten ook andere 
bloemstukken en versiering voor columbaria. 

“Bij Fred Eerdekens is alles abstract, tot je 
een bepaalde positie inneemt. Dan wordt alles 
duidelijk,” vertelt Ludo. “Net zoals dat in het 
leven gaat: je kan volledig de weg kwijt zijn, 
maar als je het even vanuit een ander perspec-
tief bekijkt, wordt alles weer duidelijk.” Dat is 
ook zo bij het kunstwerk op de begraafplaats. 
Wanneer je als toeschouwer op een bepaalde 
positie staat, vormen alle spiegeltjes samen 
het woord stil. Op een begraafplaats word je 
stil. Je staat er stil bij het leven.

Zo zit de symboliek van ‘reflectie, transformatie 
en poëzie’ in veel aspecten van het kunstwerk.
“Ik hoop dat het werk de mensen even doet 
stilstaan om na te denken, om te vinden dat 
de dood bij het leven hoort en het leven de 
moeite waard is om te leven,” besluit Ludo.

Inwoners zoeken en vinden kunstenaar 
voor kunstwerk begraafplaats
Een nieuw kunstwerk plaatsen was vroeger de taak van ‘kerk en staat’. De inwoners van de gemeente kregen 
vaak pas achteraf het resultaat te zien. Voor het nieuw kunstwerk op de begraafplaats gooide de gemeente het 
over een andere boeg. Met de werkgroep van ‘Nieuwe Opdrachtgevers’ werden inwoners mede-opdrachtgever. 

Enkel wanneer je op een bepaalde plaats staat, zie je dat de spie-
geltjes samen het woord 'stil' vormen.

Voor iedereen een mooie, 
verzorgde rustplaats
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[ VARIA ]

Vanuit het oogpunt om in Schoten een aan-
trekkelijk winkelcentrum te houden werd 
een kernwinkelgebied afgebakend. Zo wilt 
het gemeentebestuur een leuk, bruisend 
winkelcentrum garanderen met een goed 
gevulde winkelstraat. Dat wil zeggen dat we 
liever een korte, maar mooi gevulde straat 
zien in plaats van een lange straat met veel 
leegstaande panden. 

Maatregelen
Na een uitgebreide analyse over het cen-
trum van Schoten, werd een zogenaamde 
kernafbakening gemaakt. De kern loopt van 
Churchilllaan (kruising Kuipersstraat) tot aan 
Paalstraat 101/104, dus ruwweg van de Markt 
tot aan Kleermaker Cecil.

Afbakening kernwinkelgebied moet 
voor bruisend winkelcentrum zorgen
Door het gemak en de snelheid van online winkelen, de concurrentie van grote ketens en het dalende rendement 
per vierkante meter zijn er vandaag minder handelaars dan vroeger. Het gemeentebestuur zocht en vond een 
oplossing om het winkelcentrum toch bruisend en gevuld te houden.

De kernafbakening of het kernwinkelgebied 
zal de basis zijn waarop maatregelen in de 
toekomst uitwerking hebben. Een mogelijke 
maatregel tegen leegstand zou kunnen zijn 
dat starters in de toekomst extra steun kun-
nen krijgen als ze zich vestigen in een pand 
dat al een tijdje leegstaat. Zo proberen we een 
verdichte handelskern te bekomen en dus ook 
panden die lang leeg staan tegen te gaan.

De huidige winkels blijven uiteraard allemaal 
bestaan op hun huidige plaats, en de keuze 
van een winkelier om zijn winkel ergens te 
vestigen blijft vrij. De kernafbakening doet 
geen uitspraak over het al dan niet toelaten 
van een winkel, het biedt alleen een kader 
voor maatregelen in de toekomst. 

“We hebben jaren zelf een restaurant uitgebaat 
in Borgerhout”, vertelt Wilfried. “Horeca zit in 
ons bloed”. Toen ze tien jaar geleden met 
pensioen gingen, vielen ze een beetje in een 
zwart gat. “Wij moeten tussen de mensen zit-
ten,” vertelt Marie Jeanne. “Na jarenlang een 
restaurant te hebben uitgebaat plots alleen 
thuis zitten, was niets voor ons”, vult Wilfried 
aan. “Vrijwilliger worden in het wijklokaal was 
dus eigenlijk een beetje therapie voor ons”. 

“Vrijwilliger worden in het wijklokaal 
was een beetje therapie voor ons” 

– - Wilfried Fonteyn

Tien jaar lang zorgde het koppel ervoor dat de 
drank was aangevuld, de tafels netjes stonden, 
de kas klopte én dat iedereen met een glimlach 
op het gezicht werd ontvangen. Toch is het nu 
tijd om het ietsje rustiger aan te gaan doen. 
“Wij gaan hier natuurlijk zelf nog geregeld iets 
komen drinken”, lachen ze. “Maar dan aan de 
andere kant van de toog!” 

Het ‘tweede pensioen’ van Wilfried en Marie 
Jeanne betekent zeker niet het einde van het 
ontspanningslokaal in de Lariksdreef. Twee 
nieuwe vrijwilligers, Philip en Gilberte Van 
Veldhoven, zullen vanaf oktober de verant-
woordelijkheden overnemen. 

Wijklokaal Lariksdreef zwaait uitbaters uit
Wilfried (72) en Marie Jeanne (70) Fonteyn 
baatten maar liefst 10 jaar lang het wijklo-
kaal in de Lariksdreef uit. De eerste jaren 
deden ze het samen met een ander koppel, 
de laatste jaren alleen. Nu is het tijd voor 
wat meer rust in hun leven.

Wijklokalen
Wat zijn 
wijklokalen?
In Schoten vind je drie wijklokalen: in de 
Lariksdreef, Fortbaan en de Schijnpark-
laan. Het is een leuke ontmoetingsplaats 
waar je onder andere computerlessen kan 
volgen, biljarten, dansen of gewoon iets 
komen drinken. Iedereen is welkom in de 
lokalen. 

Daarnaast worden de wijklokalen ook ver-
huurd door de cultuurdienst. 

Hoe ziet de toekomst van 
de wijklokalen eruit? 
Het gemeentebestuur besliste recent om de 
wijklokalen ook in te schakelen als anten-
nes van de twee bestaande dienstencentra 
’t Dorp en Cogelshof. Op die manier zal een 
beperkte dienstverlening voor iedereen 
bereikbaar zijn. 

21
✖   ✖

✖



[ INSTAGRAM ]

barrettandyoung
About last weekend ... Recycle yourself ! 
1 organ donor can save 8 lives..
Do the math and pay it forward ! 
#makebelgiumgreatagain #donor #organdonation 
#payitforward #schoten #community #igbelgium 

kellycoucheirphotography
Schoten, Antwerp... (Belgium) 
@gemeenteschoten #albertkanaal #contrast 
#industry #nature #nature #photographer 
#photography #picoftheday #canon #canonm5 
#sunrise #schoten #gemeenteschoten

koen_veulemans
Classic car meeting op marktplein 
#schoten #classiccar #classiccarshow

ksfotografie
Park Happening Schoten 
#tinneoltmans #giokemper #giovannikemper 
#steracteursterartiest #music #artist #singing 
#actor #stage #concert #photo #photography 
#canon #canonbelgium #schoten #parkhappening 

stephanie_dullaert 
Happy balloon 
#happy #balloon #sun #bingo #emoticon #schoten 
#august #2018

sharona.dierckx
Ze heeft de fl osh ! 
#kermis #trots #zesnapthetconceptnietzogoed 
#summertime #kiddos #Alex #Hailey #instamom 
#instamood #l4l #instagood #instapic 
#instamoment #instakid #instamom #instahappy 

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste 
Instagramfoto’s terug, die gepost 
werden met de hashtag # schoten.
Wil je er zelf ook tussen staan vol-
gende keer? Deel dan je beste foto’s 
via # schoten!

INFOSCHOTENOKTOBER

geert_van_echelpoel
T is feest in Schoten!!! 
#helloschoten #Schoten

griete.petite
Zo'n stoel is handig.. maar 1 nodig voor iedereen 
#schoten #cinemacabrio

22
✖   ✖

✖



INFOSCHOTENOKTOBERINFOSCHOTENOKTOBER

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense 
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% 
gerecycleerd papier (Cyclus Print) met vegetale 
inkten. Verantwoordelijk uitgever is het college 
van burgemeester en schepenen.

Redactie: Laura Delandsheer, Kelly Coucheir, Siebe 
Nicolaï, Dominiek Diliën en Katrien Debaene.

Opmaak: X-OC.

Aan dit nummer werkten ook mee: fotograaf Paul 
de Groot.

Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schrif-
telijk via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

Volgend nummer verschijnt in december. Raadpleeg 
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achter-
aan in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

Handige nummers
Gemeentehuis  03 680 09 00
Bevolkingsdienst 03 680 09 05
Burgerlijke stand 03 680 09 20
Dienst Vrije Tijd 03 680 23 48
Jeugddienst 03 685 19 18
Milieudienst 03 685 04 62
Inspraak 03 680 09 77
OCMW 03 680 06 40
Sociale dienst 03 680 06 40
Dienst pensioenen en 
sociale premies 03 680 07 75
LDC ’t Dorp 03 680 07 77
LDC Cogelshof 03 644 67 94
Politie 03 680 12 70
Brandweer 03 685 32 29
Bibliotheek 03 680 17 10
Groene Lijn (afvalvragen) 0800 94 039

[ VARIA ]
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Publieksraadpleging over nieuwe 
Bijzondere Nood- en Interventie-
plannen VLS Jules Servaes

Op vraag van de Gouverneur van Antwerpen deelt 
de gemeente Schoten de aankondiging voor de 
publieksraadpleging over de nieuwe Bijzondere 
Nood- en Interventieplannen van het bedrijf VLS 
Jules Servaes. VLS Jules Servaes is een Seveso-
bedrijf. Dat is een onderneming die gevaarlijke 
stoff en produceert, behandelt, opslaat of vervoert. 
Het Sevesobedrijf VLS Jules Servaes is in de haven 
van Antwerpen gevestigd, binnen een straal van 
25 kilometer van Schoten. 
Als inwoner van Schoten kan je de ontwerpteksten 
voor de Bijzonder Nood- en Interventieplannen van 
het bedrijf raadplegen en opmerkingen formule-
ren. Hiervoor moet je een afspraak maken bij de 
Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur 
via het nummer 03 204 03 60 of per e-mail via 
noodplanning@fdgantwerpen.be. 
 

Hoor wie klopt daar, 
kinderen…
Brave kinderen: duid zaterdag 24 november met een grote cirkel aan in je 
agenda, want dan komt Sinterklaas naar Schoten! 

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.

Wie graag de Sint als eerste wil zien moet om 
klokslag 14u aan de Delhaize in de Theofi el 
Van Cauwenberghslei staan. Van daaruit zullen 

de Sint en zijn Zwarte Pieten in een grote stoet 
door de Paalstraat richting Sint-Cordulaplein 
wandelen. Op het Sint-Cordulaplein, ongeveer 
rond 14u30, zullen de Sint en zijn Pieten zelf 
een show opvoeren. Daarna mag je de Sint gaan 
groeten (én gaan vertellen wat je graag in je 
schoen ziet liggen op 6 december).

Dit jaar heeft de Sint zijn beste Muziekpieten 
meegebracht. In zaal De Kaekelaar zal ‘The Peat-
les’, een muziekband met de grootste vedetten 
onder de Zwarte Pieten, optreden. Verwacht je 
aan de grootste Sinterklaashits, de beste mee-
zingers en klassiekers, maar ook enkele nieuwe 
Sinterklaasliedjes. De voorstelling start om 15u. 
Kaartjes koop je via de vrijetijdsbalie of via 
www.ccschoten.be. De show duurt 70 minuten. 

5 Tips om terug in het boek van 

brave kinderen te geraken
door Deugenietenpiet

Een heel jaar door braaf zijn... 
Pff! Zo moeilijk. 

Ik ken het. Als Deugenietenpiet is h
et voor mij 

ook niet gemakkelijk om altijd braaf te zijn. 

Soms heb ik ook geen zin om te luisteren naar 

de hoofdpiet. Hij kan zo zeuren! “Ruim op! Was 

af! Gooi je sokken in de wasmand!” En ik moet 

toegeven dat ik soms ook wel eens brutaal ben 

tegen Sinterklaas. Gelukkig heb ik daarna altijd 

wel weer spijt. En dan doe ik weer iets liefs en 

zijn mijn deugenietenstreken weer vergeven. Het is 

natuurlijk gemakkelijker om het hele jaar door 

braaf te zijn, maar als je net als mij af en toe 

iets goed te maken hebt, kan ik je wel helpen! 

1. Zeg op tijd ‘sorry’. Wanneer je fou
t bent, ben je 

fout. 
2. Help eens met een klusje, en liefst nog voordat 

het aan je gevraagd wordt!

3. Tel tot tien voordat je iets wilt
 zeggen. Is het 

dan nog steeds een goed idee?

4. Zonder zeuren naar bed. De hoofdpi
et weet 

hoeveel slaap je nodig hebt!

5. Steeds je bordje leeg eten, ook al zijn het 

spruitjes
groetjes van Deugenietenpiet
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Maandag 15 oktober  14u De Kaekelaar  Three billboards outside Ebbing, Missouri  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 16 oktober  20u De Kaekelaar  Three billboards outside Ebbing, Missouri  Film i.s.m. HVV 
Woensdag 17 oktober  14u De Kaekelaar  Molly Monster (3+)  Grabbelpasfi lm i.s.m. jeugddienst Schoten
Donderdag 18 oktober  20u Kasteel van Schoten  The Bobby Dasov songbook  Muziek door Gwen Cresens (solo)
Dinsdag 23 oktober  20u De Kaekelaar  De felomstreden kroon…  Theater door Zuidpool & Tom Lanoye i.s.m. CC Brasschaat
Donderdag 25 oktober  20u De Kaekelaar  De moeder en haar 3 soldaten  Theater door Hetgevolg
Woensdag 31 oktober  20u De Kaekelaar  De meester en margarita (14+)  Jongerentheater door Laika & FroeFroe
Zondag 4 november  11u Kasteel van Schoten  Pack up!  Aperitiefconcert door Oberon Strijkkwintet
Maandag 12 november  14u De Kaekelaar  Au revoir, là-haut  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 13 november  14u Op locatie  Eugeen Van Mieghem museum  Uitstap UITVERKOCHT
Dinsdag 13 november  20u De Kaekelaar  Au revoir, là-haut  Film i.s.m. HVV 
Woensdag 14 november  14u De Kaekelaar De Buurtspion (6+)  Grabbelpasfi lm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Donderdag 15 november  20u De Kaekelaar  Oorlogsvensters  Muziek door Marc Hauman & De Groote Bezetting
Zondag 18 november  10u30 Kasteel van Schoten  Rita en Krokodil (3+)  Film en workshops i.h.k.v. Kunstendag voor kinderen i.s.m. Gezinsbond
Zondag 18 november  14u Kasteel van Schoten  Rita en Krokodil (3+)  Film en workshops i.h.k.v. Kunstendag voor kinderen i.s.m. Gezinsbond 
Zaterdag 24 november  15u De Kaekelaar  The Peatles (4+)  Muziek i.s.m. Gezinsbond Schoten en ‘s-Gravenwezel
Zondag 25 november  14u De Kaekelaar  Adela en Helena  Theater door Chirs Lomme, Simone Milsdochter en Katelijne Verbeke
Dinsdag 27 november  20u De Kaekelaar  Het bezoek van de oude dame  Theater door De Roovers & Muziektheater Transparant Laatste tickets
Donderdag 29 november  20u De Kaekelaar  Meisjes van krijt (12+)  Jongerentheater door Kopergietery
Zondag 2 december  11u De Kaekelaar  Licht! (3+)  Danstheater door Tout Petit LAATSTE TICKETS
Zondag 2 december  14u30 De Kaekelaar  Licht! (3+)  Danstheater door Tout Petit
Donderdag 6 december  20u De Kaekelaar  Biecht  Muziektheater door Raf Walschaerts
Zondag 9 december  11u Kasteel van Schoten  Cold & Raw  Aperitiefconcert door Soetkin Baptiste, Jan Van Outryve en Didier François
Maandag 10 december  14u De Kaekelaar  Get Out  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Dinsdag 11 december  10u Kasteel van Schoten  Joan Miró  Cursus i.s.m. Amarant
Dinsdag 11 december  20u De Kaekelaar  Get Out  Film i.s.m. HVV
Woensdag 12 december  14u De Kaekelaar  Raafje met de rode sok (4+)  Grabbelpasfi lm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Dinsdag 18 december  14u Op Locatie  Nello en Patrasche Uitstap UITVERKOCHT
Dinsdag 18 december  20u De Kaekelaar  Marx  Theater door De Verwondering & Het Zuidelijk Toneel

[ CULTUURCENTRUM SCHOTEN ]

Agenda

 


