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Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt stap voor stap ingevoerd 
over het hele land. Op die manier krijgt iedereen 
de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de 
invoering zijn immers heel veel verschillende 
partijen betrokken: gemeenten, intercom-
munales, ophaalbedrijven, sorteercentra, 
recyclagebedrijven… Vooral de sorteerinstal-
laties moeten worden aangepast. Dit vergt tijd.

Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Donderdag 11 en vrijdag 12 juli en donderdag 
15 augustus zijn het gemeentehuis en 
het administratief centrum van het OCMW 
gesloten omwille van de Feestdag van de 
Vlaamse Gemeenschap en Onze-Lieve-
Vrouw-Hemelvaart. Ook het recyclagepark, 
de gratis infolijn van het recyclagepark en de 
administratieve diensten van dienstencentra 
’t Dorp en Cogelshof zijn op deze dagen ge-
sloten. De Braembibliotheek is wel geopend 
op vrijdag 12 juli 2019. 

Je kan op deze dagen wel terecht in de 
cafetaria van de dienstencentra:
•	 LDC	Cogelshof:	 tussen	11u30	en	17u
•	 LDC	 ’t	Dorp:	 tussen	12u	en	14u

Met Hemelvaart wordt de brug niet gemaakt 
en verloopt op vrijdag 16 augustus 2019 de 
dienstverlening weer normaal.

opgelet! Het filiaal Deuzeld heeft afwijkende 
sluitingsdagen en is gesloten:
•	 	van	 maandag	 1	 juli	 2019	 tot	 en	 met	

maandag 15 juli 2019: zomersluiting
•	 donderdag	15	augustus	2019:	Onze-Lieve-

Vrouw-Hemelvaart

Dienst pensioenen en 
sociale premies voortaan 
gesloten op dinsdag
Voortaan zal de dienst pensioenen en sociale 
premies niet meer geopend zijn op dinsdag. 
De nieuwe openingsuren zijn:
•	 maandag:	open	van	9u	 tot	12u,	
	 op	afspraak	van	13u30	tot	15u30
•	 dinsdag:	gesloten
•	 woensdag:	open	van	9u	 tot	12u,	
	 op	afspraak	van	13u30	tot	15u30
•	 donderdag:	open	van	9u	 tot	12u,	
	 op	afspraak	van	13u30	tot	15u30
•	 vrijdag:	open	van	9u	 tot	12u,	
	 op	afspraak	van	13u30	tot	15u30

Wanneer dan Wel?
Dat is nog even afwachten. Je mag er op 
rekenen dat we je tijdig informeren. Tot die tijd 
respecteer je de huidige sorteerregels voor de 
blauwe pmd-zak. Dit mag in de blauwe zak:
•	 Plastic	flessen	en	flacons
•	 Metalen	 verpakkingen	 zoals	 spuitbussen	

van voedingsmiddelen en cosmetica, 
aluminium schaaltjes en bakjes, metalen 
deksels en doppen

•	 Drankkartons
Andere plastic verpakkingen of voorwerpen 
mogen nog niet in de pmd-zak gesorteerd 
worden en horen voorlopig nog bij het restafval. 
Uiteindelijk moet de nieuwe blauwe zak tegen 
2021 in heel Vlaanderen in gebruik zijn. Verkoop-
punten, prijs en ophaaldata blijven hetzelfde.

Waarom een nieuWe pmd-zak?
Omdat het altijd beter kan. Uit onderzoek blijkt 
dat de nieuwe maatregel de hoeveelheid plas-
tic die nog in het restafval zit, met ongeveer de 
helft	kan	terugdringen.	Er	zal	 jaarlijks	70	000	
ton extra plastic verpakkingen gerecycleerd 
worden. Goed voor een besparing van 100 000 
ton co

2 en 18 miljoen aan verbrandingskosten. 
Er	komen	350	nieuwe	 jobs	bij.	

meer informatie op www.fostplus.be

De ‘nieuwe blauwe zak’ nog niet in Schoten
in de media vernam je onlangs dat een heleboel plastic verpakkingen extra in de blauwe zak zullen mogen 
worden ingezameld. goed nieuws, maar dat geldt nog niet voor gemeenten binnen het igean-werkingsgebied. 
de nieuwe sorteerregels gelden dus nog niet voor schoten. 

“Want afvalverwerking kost bergen geld 
en deze budgetten kunnen beter gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld sociaal-,sport- of 
klimaatbeleid. De gemeente staat hierbij voor 
een aantal uitdagingen”, zegt milieuschepen 
Walter Brat. 

Schoten was vijftien jaar geleden één van 
de pioniers in Vlaanderen om DIFTAR (gedif-
ferentieerde tarieven) in te voeren. Momenteel 
betaal je per volume en frequentie. Voor een 
container	 van	 120	 liter	 betaal	 je	 4,56	 euro	
per ophaling, ongeacht of de container vol of 
halfvol is. Met een tarief per kilogram, zoals 
het bestuur graag wil invoeren, betaal je logi-
scherwijs per kilogram. “Met andere woorden: 
de vervuiler betaalt”, zegt schepen Walter Brat. 
“Wie afvalpreventief winkelt of goed selecteert, 
ziet zijn factuur dus gevoelig verminderen.”

Er wordt in het licht van deze evolutie ook 
uitgekeken naar de uitbreiding van de blauwe 

zak, zodat pmd straks ook kan aangevuld 
worden met ander plastic afval. Tot slot is 
afval scheiden ook noodzakelijk om een zeer 
schone fractie Groenten- Fruit en Tuinafval 
te kunnen verzamelen. Deze gft wordt in 
een composteringsinstallatie van intercom-
munale IGEAN netjes verwerkt tot compost.

recyclagepark
Over afval scheiden gesproken, er wordt 
ook hard gewerkt aan de planning en bouw 
van een nagelnieuw recyclagepark, dat een 
plekje zal vinden achter de nieuwe gebouwen 
van de dienst der werken. Inrichtingen die 
mee deel uitmaken van het masterproject 
PPS	 Wijtschot.	 Het	 recyclagepark	 zal	 niet	
alleen groter worden, maar ook veel meer 
gebruiksgemak bezorgen aan de gemiddeld 
800 bezoekers per dag. Een recyclagepark 
zamelt herbruikbare afvalstoffen in, maar 
uiteraard gericht op kleine hoeveelheden.

DIFTAr blijft ruggengraat afvalbeleid
Het schotense gemeentebestuur start een onderzoek op om de diFtar-ophaling om te vormen naar een 
systeem waarbij de containers worden gewogen door de ophaalwagens. met dit onderzoek doet de gemeente 
er alles aan het restafvalcijfer per inwoner verder te doen dalen.
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Ondersteun jongeren 

word vrijwilliger 
bij Awel!
awel is een gratis nederlandstalige hulplijn 
voor kinderen en jongeren in belgië. ze biedt 
gratis dienstverlening aan elke jongere tus-
sen 6 en 25 jaar oud die op zoek is naar een 
antwoord op een vraag, worstelt met een 
onbesliste keuze of verveeld zit met een 
verhaal. jongeren vinden er anoniem een 
luisterend oor dat meevoelt en meedenkt. 

Om zoveel mogelijk jongeren te kunnen 
ondersteunen, is Awel op zoek naar 180 
extra ‘beantwoorders’. Jongeren contacteren 
massaal Awel om te bellen, chatten of mailen 
over wat hen bezig houdt. Vaak staan ze erg 
lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal 
voelen ze zich stukken beter na het gesprek.

Awel, ja!
Interesse om een luisterend oor te bieden 
aan de twijfels, vragen en verhalen van 
jongeren? Heb je een hart voor kinderen en 
jongeren? Rep je dan snel naar www.awel.
be voor meer informatie. Awel zorgt voor de 
opleiding, jij voor het engagement. 

nieuw in Schoten

vakantiekampen 
vanaf 2,5 jaar
Vanaf deze zomervakantie kunnen ook 
peuters van 2,5 jaar op kamp. Organisatie 
De Speelvogels organiseert in samenwerking 
met Campus Kajee tijdens de eerste drie 
weken van juli drie verschillende thema-
kampen voor de allerkleinsten vanaf 2,5 
jaar tot kinderen van 12 jaar. Dat is speciaal, 
want	 vaak	 worden	 kampen	 pas	 vanaf	 4	
jaar georganiseerd. De kinderen worden 
onderverdeeld in twee groepen: van 2,5 tot 
6 en van 5 tot 12 jaar. Meer informatie op 
www.de-speelvogels.be. 

we fietsten met 
de deelfiets naar 
Göteborg
Maar liefst 1050 kilometer legden de 
Schotenaren al af met de Mobit-fietsen in 
de eerste maand sinds de lancering van het 
deelfietsensysteem. Die afstand is gelijk aan 
een ritje naar Göteborg (Zweden) of Milaan 
(Italië). Een knappe prestatie! Naar waar 
fietsen we volgende keer?

Je vindt er info over de diensten van het 
gemeentebestuur, maar ook van politie en 
brandweer in terug. Je leest er ook wie er in 
het college van burgemeester en schepenen 
en de gemeenteraad zetelt en waar je terecht 
kan als je vragen hebt over opvoeding, thuis-
verpleging of met een andere hulpvraag zit. 
Ook ‘leren’ komt aan bod. Of je nu een school 
zoekt voor je kind, graag een instrument leert 
aan de Academie of eens grasduint door het 
cursusaanbod van de gemeente: in de nieuwe 
infogids vind je alle nodige info terug. 

Doorblader de gids dus vooral eens goed en be-
waar hem nadien ergens op je bureau of in de 
boekenkast. We zijn er zeker van dat hij je nog 
van pas zal komen. Hoewel we een inspanning 
hebben gedaan om de gids zo actueel mogelijk 
te houden, kunnen gegevens echter wijzigen. 
In geval van twijfel is er altijd de gemeente-
lijke website www.schoten.be waarop je 
zonder twijfel alle recente gegevens vindt. 

Erfgoedfoto’s
Voor deze infogids werkten we nauw samen 
met Heemkundige Erfgoedvereniging SCOT vzw. 

je ook niet-dringende interventies digitaal 
aanvragen, en hoef je niet te bellen. De 
meldingen komen rechtstreeks terecht in 
de Schotense seinkamer zodat het lokaal 
brandweerkorps ermee aan de slag kan.

Je vindt de juiste formulieren op onder het 
luikje ‘brandweer’ www.schoten.be/loket. 
Tijdens noodweer kan je de juiste links altijd 
terugvinden op de gemeentelijke Facebook-
pagina, Twitteraccount en via BE-Alert.

Ben jij al ingeschreven 
op BE-Alert?
Be-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
de overheid burgers via sms, telefoon of e-
mail op de hoogte brengt van noodsituaties. 
Je kan je eenvoudig inschrijven via www.
be-alert.be. Zo word je altijd ingelicht over 
rampen in je wijk en weet je dat je kelder 
misschien onder water staat, ook al ben je 
op vakantie of op het werk. 
 
meer informatie
Integrale Veiligheid
03	680	23	57	–	 iv@schoten.be 

nieuwe gemeentelijke infogids
Hij ligt misschien al wel op je tafel te blinken . De nieuwe gemeentelijke infogids 
wordt momenteel opnieuw verdeeld bij alle inwoners in de gemeente . 

Dankzij hun uitgebreide beeldbank konden we 
mooie, bijpassende foto’s vinden voor deze 
infogids. Je vindt ook alle foto’s terug op www.
beeldbankschoten.be in de webexpositie. Ga 
dus zeker eens een kijkje nemen! 

Benieuwd wat SCOT nog allemaal doet? Verder 
in deze Info Schoten stellen ze zichzelf voor en 
lees je ook een kort interview met voorzitter 
Bob Chabot. Hij toont zijn favoriete items uit 
de collectie van SCOT. Nieuwsgierig? Neem dan 
snel een kijkje op pagina 10. 

Digitaal loket stormschade en wateroverlast
Ook in de zomermaanden krijgen we geregeld 
te maken met fel stormweer. Dat gaat helaas 
soms gepaard met schade en wateroverlast. 
Daarom lanceerde de noodcentrale het 
telefoonnummer	 1722	 voor	 niet-dringende	
interventies. Op die manier geraakt het 
noodnummer 112 niet overbelast, waardoor 
mensen in levensgevaar sneller geholpen 
kunnen worden. 

Vanaf nu kan je ook op www.schoten.be/
loket een formulier voor stormschade en 
wateroverlast indienen. Op die manier kan 

INFOGIDS 2019

www.schoten.be
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Gedenkplaten 
gesneuvelden 
wO I en II
Vorig jaar herdachten we ‘10 0 jaar 
Wereldoorlog i’. Heemkundige kring sCot 
vond ter gelegenheid een blijvende en 
waardige manier om de soldaten die voor 
ons sneuvelden op een respectvolle manier 
te gedenken en in de aandacht te houden. 

Ze creëerden gedenkplaten in de vorm 
van straatnaamborden, met namen van 
de gesneuvelden uit Wereldoorlog I. Zoals 
je misschien wel weet, zijn enkele straten 
in Schoten vernoemd naar deze soldaten. 
Denk maar aan de Jozef Hendrickxstraat 
of de Jozef Jennesstraat. Maar ook andere 
gesneuvelden, die niet aan het hoofd van 
een Schotense straat prijken, kregen nu een 
gedenkplaat. 

SCOT bevestigde de gedenkplaten aan de 
binnenkant van de afsluitingsmuur rond 
het kerkhof. Op de borden is een QR-code 
aangebracht, zo kan je met je smartphone 
meer te weten komen over de gesneuvelde 
soldaat, maar ook op de website (www.scot.
be) vind je meer informatie terug. 

wOII
Binnenkort komt ook de herdenking van 
Wereldoorlog II er aan. SCOT heeft alvast de 
intentie om ook voor deze gesneuvelden 
gedenkplaten te maken. Hierbij dus een 
warme oproep aan familieleden, kennissen 
en anderen om bidprentjes, documentatie of 
foto’s te bezorgen aan Heemkundige Kring 
SCOT. Zo kunnen ook deze helden waardig 
herdacht worden.

meer informatie: Heemkring sCot, 
sint-Cordulastraat 23-25, 
03 658 08 19, arsenaal@scot.be. 
www.scot.be en www.beeldbankschoten.be. 

De Sapmobiel is een grote aanhangwagen 
waarop een fruitpers en een pasteurisatiemo-
dule zijn gemonteerd, die de appels, peren en 
kersen rechtstreeks verwerken tot je eigen, 
verpakt sap. Eerst wordt het fruit gewassen, 
daarna wordt het geraspt en gefilterd, waarna 
het kort gepasteuriseerd wordt. Vervolgens 
wordt	 het	 verpakt	 in	 een	 sapbox	 van	 3	 of	 5	
liter. Door het pasteurisatieproces is het sap 
minstens twee jaar houdbaar in gesloten 
verpakking. Eenmaal geopend is het sap nog 
minstens één maand houdbaar in de koelkast. 

prijs
Iedereen kan zijn of haar fruit komen laten 
persen. Je betaalt 5,50 euro voor een sapbox 
van	 5	 liter	 en	 4	 euro	 voor	 eentje	 van	 3	 liter.	
Breng zeker genoeg contant geld mee, er is 
geen mogelijkheid om met de kaart te betalen.

Wie	 wil	 kan	 ’s	 zondags	 tussen	 14u	 en	 18u	
ook zelf even waterskiën. Het enige wat je 
moet meebrengen is een zwembroek en een 
handdoek. Al het overige materiaal wordt 
door de club ter beschikking gesteld. Je 
betaalt 2 euro per minuut dat je op het water 
bent. Inschrijven via www.swk-waterski.be is 
aangeraden, zodat je een tijdsslot van een 
kwartiertje kan reserveren. 

Is watersport niet meteen je dada, kan je 
uiteraard ook genieten van het uitzicht of even 
rond de E10-plas wandelen. Naast waterskiërs 
kan je immers ook heel wat andere waterdieren 
observeren. Zet je even aan de waterkant en 
met wat geluk zie je een snoek die roerloos 
op een prooi wacht. Kikkers, padden en 
salamanders zijn sowieso niet ver weg. Op 
het water zie je futen, de dodaars, ijsvogels 
en blauwe reigers. En op de boeien of het 
staketsel laat de zwarte aalscholver zich 
drogen in het zonnetje.

[ varia ]
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Inschrijven
Heb	 je	 meer	 dan	 70	 kilogram	 fruit	 dat	 je	
wilt verwerken tot sap? Schrijf je dan in 
via info@boomgaardenstichting.be of bel 
012	39	10	36.	Heb	je	minder	dan	70	kilogram	
fruit? Dan mail je best naar erikmaes@
skynet.be.

Appel zoekt plukker
Heb je zelf geen fruit, maar wil je wel 
genieten van lekker vers appelsap? Dat kan! 
Goedgeplukt.be brengt eigenaars van hoog-
stamboomgaarden in contact met mensen 
die op zoek zijn naar plukvers fruit van eigen 
bodem. En die daarvoor bewust de boom in 
willen. Een fijne activiteit voor het hele gezin! 

Wil je je fruitkorf zelf bij elkaar plukken? 
Registreer je dan op www.goedgeplukt.be. 
Je vindt er een overzicht van alle plekken 
waar je zelf je fruit mag gaan plukken. Meer 
informatie op www.goedgeplukt.be.

je vindt de sapmobiel tijdens het weekend 
van 20 en 21 september op de gemeente-
lijke boomgaard in de sluizenstraat 119a. 
 

Sapmobiel perst er alles uit
Zaterdag 20 en zondag 21 september komt de befaamde Sapmobiel weer naar 
Schoten . Heb je appelen, peren of kersen op overschot? Dan kan je ze laten 
persen tot een heerlijk sap .

Schotense waterskiclub zwaait deuren openµ
zomerzon, water en een fris drankje, een zalige combinatie toch? je kan hiervoor terecht bij de schotense 
Waterskiclub aan de e10-plas. iedere zondag vanaf 14 uur is het terras van hun recent opgefriste clubhuis 
open, ook voor niet-leden. 

Precies	wat	jij	dus	ook	kan	doen	na	je	waterski-
avontuur…

meer informatie: schotense Waterskiclub
elzendreef 30, toegang via Heidebadlaan
03 663 47 10 – info@swk-waterski.be
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Zie je een zwerfkat in je tuin of in je omgeving, 
dan kan je de milieudienst contacteren. Zij ver-
wittigen een van de vrijwilligers die de katten 
vangen en door een dierenarts laten onderzoe-
ken en steriliseren. Verwilderde katten worden 
vervolgens terug uitgezet. Tammere katten wor-
den naar het dierenasiel gebracht in de hoop 
dat ze in een liefdevol gezin terechtkomen.

We ontmoeten Gitte Dere, een vrijwilliger 
die al een jaar meewerkt aan dit project. Ze 
vertelt: “Vorig jaar vingen we 91 zwerfkatten. 
Daarvan	 werden	 32	 kattinnen	 gesteriliseerd	
en 11 katers gecastreerd. Vijf katten bleken al 
gesteriliseerd te zijn.” En in tegenstelling tot 
wat je misschien zou denken, staat ze toch 
niet volledig onder de schrammen.

Gastgezinnen
Er	werden	vorig	jaar	ook	maar	liefst	23	kittens	
gevangen. Kittens worden steeds naar het asiel 
gebracht om te socialiseren zodat ze in huis 
genomen kunnen worden. Het asiel brengt 
ze vaak onder in gastgezinnen, die er tijdelijk 
voor zorgen. Zo wennen de kittens aan een 
leven in een gezin. “De overgrote meerderheid 
van de gevangen kittens werden herplaatst in 
samenwerking met het asiel van Schoten. Er 
werden ook vier volwassen katten geplaatst 
door het asiel”, zo bevestigt Gitte. 

“Vorig jaar heb ik zelf een nestje kittens op-
gevangen, totdat ze twaalf weken waren en al 
hun inentingen konden krijgen. Het asiel zorgt 
voor het eten en voor alle dierenartskosten. Je 
hebt er in principe dus geen kosten aan. Je 
moet ze natuurlijk wel nog kunnen afgeven”, 
knipoogt Gitte. 

Helaas konden niet alle katten opnieuw 
uitgezet worden. Een kleine minderheid 
moesten we laten inslapen omdat ze dodelijk 
ziek waren. “Hier gaan we niet licht over”, 
zegt Gitte. “Deze beslissing wordt genomen 
in overleg met de dierenarts en enkel als ze 
écht niet meer geholpen kunnen worden en 
alleen maar onnodig zouden lijden.” 

minder overlast 
De katten die terug vrijgelaten worden, zullen 
doordat ze gesteriliseerd of gecastreerd zijn 
voor minder overlast zorgen. Ze worden ook 
gemerkt, zodat de vrijwilligers weten welke 
katten al behandeld zijn. “Ze zullen minder 
vechten, minder ver rondzwerven en de katers 
zullen niet meer sproeien om hun aanwezig-
heid te markeren”, somt Gitte op. 

Uiteraard is het ook de bedoeling dat het 
aantal zwerfkatten vermindert, maar dan op 
een diervriendelijke manier. “Als je begint uit 
te rekenen hoeveel kittens de 91 gevangen 
katten van vorig jaar hadden kunnen werpen… 
Dat zijn er heel wat. Wat dat betreft, denk ik dat 
wij lokaal zeker een verschil maken.”

Zwerfkat gespot?
Zorgen zwerfkatten in jouw buurt voor over-
last? Neem dan contact op met de milieudienst 
op	 03	 685	 04	 62	 of	 via	 milieudienst@
schoten.be. “Vooral wanneer je een nestje 
kittens opmerkt mag je niet aarzelen om dit 
te melden. Als kittens niet tijdens de eerste 
acht tot twaalf weken worden gesocialiseerd, 
veranderen ze als het ware in ‘wilde tijgers’ 
die niet meer in gezinnen geplaatst kunnen 
worden”, waarschuwt Gitte. 

Wil je jezelf kandidaat stellen als gastgezin? 
neem dan contact op met het dierenasiel 
schoten via 03 658 95 76. 

Broodje aap-verhalen
Laat jezelf zeker niet afschrikken door wilde 
broodje-aapverhalen die de ronde doen over 
het opvangen van kittens. Hele kleine kittens 
vragen heel wat zorg en moeten om de twee 
uur gevoed worden. Vang je liever geen 
papfleskittens op, dan kan je dat gewoon 
melden. Dan krijg je een nestje met moeder of 
al iets oudere kittens. Voor elke vraag is een 
oplossing, en het is vooral belangrijk dat de 
katten gesocialiseerd worden, zodat ze later 
een fijn huisdier kunnen zijn!

De Scheldeprijs is 
van ons!
goed nieuws, de wielerklassieker schelde-
prijs blijft nog voor minstens zes jaar haar 
aankomst behouden in schoten. 

De Scheldeprijs komt al sinds mensenheu-
genis over de streep in onze gemeente. 
Dat ontaardt altijd in een waar volksfeest, 
en dat al sinds 1926. Toch heerste er de 
laatste tijd een beetje ongerustheid rond 
de wielerwedstrijd. Het contract met de 
gemeente liep immers maar tot 2019, en 
ook de lokale rondes werden van drie naar 
twee teruggebracht. Reden genoeg voor 
geruchten… 

Gelukkig kan burgemeester Maarten De 
Veuster nu een einde maken aan deze spook-
verhalen. Hij bereikte immers een akkoord 
met Flanders Classics om de Scheldeprijs 
nog tot minstens 2025 in Schoten te houden. 
Hiervoor werd de jaarlijkse gemeentelijke 
bijdrage opgetrokken van 50 000 euro naar 
75	000	euro.	

infoSchotenjuli
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Schoten helpt 
Afrikaanse 
gebieden in nood
Het college van burgemeester en schepenen 
besliste om financiële steun toe te kennen 
aan Oost-Congo en Mozambique. Beide 
landen mogen duizend euro ontvangen. In 
Oost-Congo woedt momenteel een zware 
ebola-epidemie, die onlangs nog haar dui-
zendste slachtoffer eiste. Zo’n 2200 kilome-
ter verderop, in Mozambique, passeerde in 
maart 2019 een allesverwoestende cycloon 
die ook nog eens gepaard ging met grote 
vloedgolven. Er vielen 200 doden en 90% 
van de gebouwen in de regio zijn vernield. 
Het gemeentebestuur hoopt met hun donatie 
beide Afrikaanse landen een beetje te 
helpen bij de wederopbouw van hun land 
en gemeenschap. 

Zwerfkattenproject een succes 
Een jaar geleden werd het zwerfkattenproject opgestart, waarbij zwerfkatten 
worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en dan opnieuw vrijgelaten . “we 
gaan voor een diervriendelijk beleid . katten worden niet zomaar geëuthanaseerd .”
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[ politie ]

infoSchotenjuli

Als je naar het indrukwekkend cv kijkt van Jack, 
lijkt een ding terug te keren: leiding geven. “Ik 
neem graag verantwoordelijkheden, en op de 
ene verantwoordelijkheid volgt natuurlijk de 
andere”, vertelt hij. Hij startte zijn loopbaan 
bij de rijkswachtbrigade van Brasschaat, 
en is daarna onder andere diensthoofd en 
raadsheer	 bij	 Comité	 P	 (het	 controleorgaan	
van de politie), diensthoofd bij de operationele 
diensten in Leuven en adjunct-korpschef in 
Brasschaat en korpschef in Kampenhout-
Steenokkerzeel-Zemst.

 “Ik ben er fier op dat ik startte 
als basismedewerker, en zo 
doorstroomde naar hogere 

functies .” 

Jack is fier, maar bescheiden over zijn 
parcours: “Het is één van mijn sterkten dat ik 
op verschillende plaatsen heb gewerkt, maar 
ook op verschillende niveaus. Ik ben er trots 
op dat ik ben begonnen als basismedewerker, 
dan ben doorgestroomd naar het middenkader, 
officier, hoger officier en dan korpschef.” Hij 
lacht: “Eigenlijk is de cirkel nu rond, want ik ben 
geboren en getogen in Schoten en woonde hier 
25 jaar. Maar toch denken sommige mensen: 
‘Wat zal het volgende weer zijn?’”

vijf factoren voor 
een geslaagd korps
“Ik koos bewust voor dit korps. Niet alleen 

omwille van mijn herkomst en emotionele 
redenen, maar ook omdat dit dankzij mijn 
voorganger Dirk Lemmens een zeer goed 
gestructureerd korps is. Ere wie ere toekomt.” 
Jack bedacht voor zichzelf vijf troeven die elk 
goed draaiend korps in huis moet hebben, en 
die hij ook terugvindt in het politiekorps van 
Schoten. “Als eerste: jonge mensen. Ik vind 
het heel fijn om met jonge mensen samen te 
werken. Dit is een korps met zeer fijne mensen, 
ik noem ze mijn topmedewerkers”, glimlacht 
hij. “Tweede punt: Goede leidinggevenden. Dat 
is belangrijk voor een korpschef. Ik ben maar 
de	dirigent	van	het	orkest.	Punt	drie	en	vier:	een	
goede band met het bestuur en het parket.” 
En laatst, maar niet onbelangrijk: “Voldoende 
financiële middelen.” 

Het Schotense politiekorps heeft die vijf 
factoren in huis, en dat is volgens Jack ideaal 
om te werken. Hij vult glimlachend aan: “Maar 
ik moet toch toegeven dat het ook een beetje 
aanvoelt als thuiskomen.” 

Scheldeprijs
Jack Vissers is sinds kort ook de topman 
van de Scheldeprijs. De vraag die natuurlijk 
op ieders lippen brandt: blijft Jack Vissers 
ook voorzitter van de Scheldeprijs? “Ja, maar 
ik zal de Scheldeprijs en mijn politioneel 
werk strikt gescheiden houden”, verzekert 
hij. “Bovendien heb ik tijdens mijn werkuren 
absoluut niet de tijd om mij met de organisatie 
van de wielerwedstrijd bezig te houden. Dat 

is altijd avond-, nacht- of weekendwerk.” Ook 
zijn werknemers stelt hij gerust: “De politie 
Schoten zal niets meer, maar ook niets minder, 
moeten doen voor de wedstrijd dan wat in het 
verleden de gewoonte was. Ook de gesprekken 
over de politie-inzet tijdens het evenement zal 
ik niet voeren.”

uitdaging 
Naast zijn werk heeft de nieuwe korpschef 
ook nog een heel sportief en avontuurlijk 
leven. Zo komt hij elke dag met de fiets van 
zijn woonplaats in Gooreind naar het werk: 
“Ik geniet daarvan. Ik probeer dagelijks toch 
zo’n 50 kilometer in de benen te krijgen, en 
op zondag komt de mountainbike van stal.”

In een vorig leven was hij nog reisbegeleider 
bij Joker, een reisorganisatie die avontuurlijke 
reizen aanbiedt. Zo zag hij een heel stuk van 
Amerika, Afrika en Azië. Een rustige strandva-
kantie zegt Jack maar weinig. “Ik ga altijd voor 
een avontuurlijke vakantie. Ik reis wereldwijd, 
maar het liefst ga ik naar Azië. Het is vooral de 
natuur die mij daar aanspreekt. Mijn favoriete 
land is Nepal.” Jack ging er al een paar keer 
op vakantie en schuwt ook daar de uitdaging 
niet. “In Nepal deed ik een trekking in de 
Mustang-regio en de Annapurna-regio. Deze 
liggen in het Himalayagebergte. Daar heb ik de 
hoogste bergpas van de wereld beklommen: 
de	Thorung-La	van	5540	meter	hoog.	Het	was	
daar ijskoud.”

“voor mij is de wereld een dorp .”

“Ik hou ervan om af en toe eens geconfronteerd 
te worden met het feit dat wij het in onze 
westerse samenleving écht wel goed hebben. 
Wij	 draaien	aan	onze	 kraan	en	beslissen:	38	
of	40	 graden	warm	vandaag?	 In	Nepal	 zat	 ik	
drie weken in de bittere koude en kon ik pas 
slechts twee keer genieten van een warme 
douche. Dan leer je het warme water uit de 
kraan pas echt appreciëren”, glimlacht hij.

Diversiteit
“Andere culturen leren kennen is voor mij 
belangrijk”, vertelt Jack. “Voor mij is de wereld 
een dorp.” Vissers draagt diversiteit dan ook 
hoog in het vaandel. “Ik vind het belangrijk dat 
zowel ikzelf als mijn medewerkers openstaan 
voor diversiteit”, zegt Jack. “Als je met mensen 
in een andere context contact maakt, dan 
besef je soms pas dat dat óók maar gewoon 
mensen zijn. Dat is voor mij juist een reden om 
andere culturen zoveel mogelijk op te zoeken 
en te leren kennen.” 

“Het voelt een beetje aan als thuiskomen”
leer de nieuwe korpschef van onze politiezone kennen
Begin juni 2019 startte Jack vissers als nieuwe korpschef van de politie-
zone Schoten . Het nieuwe hoofd van het politiekorps blijft echter bescheiden: 
“Ik kan rekenen op topmedewerkers . Ik ben gewoon de dirigent van het orkest .”
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Notitie
Fotobijschrift: Bij het maken van deze foto vraagt Jack of hij links of rechts moet poseren, waarop de fotograaf antwoordt: “Uw goede kant.” Jack: “Ah, maar dat is mijn binnenkant.” 



infoSchotenjuli

Korpschef Jack Vissers is er dan ook van 
overtuigd dat een politiekorps divers moet 
zijn. “Momenteel is dat niet zo het geval, 
maar dat is een algemeen probleem bij de 
politie”, vertelt hij. “En bovendien pleit ik ervoor 
dat iedereen op het grondgebied Schoten, 
ongeacht doelgroep of nationaliteit, op een 
evenwaardige en respectvolle manier wordt 
geholpen.”

“Ik ben de dirigent van het orkest .”

Toekomstplannen
“Mijn prioriteiten liggen uiteraard in de 
lijn van die van het bestuur. Maar de vier 
speerpunten waar ik vooral op wil inzetten 
zijn een klantvriendelijk onthaal, een sterke 
wijkwerking, verkeer en een goede band met 
de politiezone Brasschaat. Een klantvriendelijk 
onthaal spreekt voor zichzelf: elk contact dat 
de burger heeft met ons, zowel fysiek als 
telefonisch, moet gewoon goed zijn”, zegt Jack. 
“Verder wil ik inzetten op een aanspreekbare, 
zichtbare wijkpolitie. Niet alleen via de ‘klas-
sieke’ wijkagent, maar ook via agenten die 
zichtbaar in het straat een aanspreekpunt zijn.” 
Zal zich dat dan vertalen in meer blauw op 
straat? “In Schoten is al heel veel mooi blauw 
op straat”, knipoogt Jack. “Mijn voorganger 
Dirk startte het project ‘slim blauw op straat’ 
op.	Dat	houdt	 in	dat	de	politieman	of	–vrouw	
op het juiste moment op de juiste plaats is. 
Dat kunnen we op basis van beeldvorming en 
analyses realiseren.” Hij geeft een voorbeeld: 
“Als er overlastproblematieken zijn bij speel-
pleintjes in bepaalde buurten, dan sturen we 
daar onze mensen gericht naartoe en starten 
we daarrond initiatieven op.” 

Verkeer is natuurlijk een topper in elk on-
derzoek of enquête, en dat beseft ook Jack. 
“Files, snelheidsovertredingen, overlast… 
Daar liggen de mensen wakker van. Ook een 
aantal verkeersinbreuken zoals alcohol, drugs 
en gsm’en achter het stuur zijn de belangrijkste 
oorzaken van ongevallen met lichamelijk 
letsel.” Hij heft zijn vinger op: “Bij deze een 
raad aan iedere Schotenaar die ik ook aan 
mijn zoons gaf toen zij jong waren: stap nooit 
in een auto met iemand die gedronken heeft. 
En rij ook nooit zelf met een glaasje op. Bel 
iemand op, of neem de taxi. Waar je ook bent 
en hoe laat het ook is. Alcohol heeft geen 
plaats in het verkeer.”

“Verder zal ik ook nog inzetten op een 
verbeterde samenwerking met de politiezone 
Brasschaat. Mijn voorganger vond dat heel 
belangrijk, en ik zal die samenwerking verder-
zetten”, verzekert de nieuwbakken korpschef. 

We wensen korpschef jack Vissers alvast 
heel veel succes met zijn loopbaan bij de 
politiezone schoten. 

wat blijft je het meest bij van 
je carrière bij de politie?
“Twintig jaar geleden werd er om de haver-
klap een exhibitionist gesignaleerd in het 
gemeentepark. De man werd meerdere keren 
per maand gespot door studentes van het 
Sint-Michielscollege, die van de Hoogmolen-
brug rechtstreeks naar het college reden. Er 
werd meer toezicht ingelegd: autopatrouilles, 
fietspatrouilles, politie in burger, noem maar 
op… Het leverde allemaal niets op. Ik ging een 
weddenschap aan met mijn medewerkers: ik 
zou	die	man	zelf	vatten	binnen	de	14	dagen.	
Als het mij niet lukte, beloofde ik het hele 
bureau	taart.	De	eerste	dag	lag	ik	vanaf	7	uur	
’s ochtends met een politieradio op mijn buik 
tussen	de	varens	 in	het	park.	Plots	hoorde	 ik	
via de radio dat de man weer gesignaleerd 
was. Ik vond vlakbij één van de parkuitgangen 
een herenfiets en verstopte me zodat ik de 
eigenaar langs achter zou kunnen benaderen. 
En jawel, even later kwam hij eraan. Ik kwam 
tevoorschijn en greep hem vast. Hij draaide 
zich verschrikt om en zei nog: ‘Hoi Dirk’. We 

3 snelle vragen aan 
afscheidnemend korpschef 
Dirk lemmens

kenden elkaar! Hij probeerde me nog wijs te 
maken dat in de zak die hij bijhad boterham-
men zaten, maar de inhoud was iets heel 
anders… Ik heb de man in de boeien geslagen 
en hem onderworpen aan de gebruikelijke 
procedure. Zaak opgelost! Het park was verlost 
van zijn exhibitionist. De bakker daarentegen 
was wellicht minder goed gezind, door de 
gemiste taartenverkoop.”

wat zijn de plannen voor je 
pensioen?
“Eindelijk wat meer tijd voor mezelf! De 18 
jaar dat ik korpschef was, waren jaren van 
300	werkdagen	per	jaar.	Dat	betekent	dus	ook	
werken op zaterdag, zondag en op feestdagen 
meestal een halve dag. Mijn langste shift was 
101 dagen na elkaar. Eindelijk tijd voor wat rust 
en vooral ook tijd om andere dingen te doen: 
in de tuin werken, het huis wat renoveren, 
enkele musea die ik al lang wil bezoeken 
gaan bezichtigen en mij voorbereiden op de 
‘Appalachian Trail’ die ik gepland heb. Dat is 
één van de langste voettochten ter wereld: 
3500	 kilometer	met	 de	 rugzak	 en	 de	 tent	 in	
de bergen van Georgia, Verenigde Staten, tot 
aan de Canadese grens.”

Heb je nog een laatste goede 
raad aan je opvolger?
“Mijn opvolger is door de wol geverfd en 
heeft binnen de politie al heel wat watertjes 
doorzwommen. Hij is, voor hij raadsheer was 
bij	het	Comité	P,	ook	zelf	al	korpschef	geweest,	
dus hij weet wat het is een korps te leiden. Hij 
kan rekenen op een zeer goed uitgebouwd 
beleidsteam, maar als ik hem toch één raad 
mag geven: verstevig nog de samenwerking 
met de naburige zone Brasschaat. We hebben 
al veel samenwerkingsverbanden en een nog 
betere samenwerking zou voor beide korpsen 
niets anders dan voordelen opleveren. Eén van 
mijn vroegere commissarissen Barbara Cloet, 
inmiddels zelf ook korpschef geworden van de 
Politiezone	Noorderkempen,	wordt	de	nieuwe	
korpschef in Brasschaat en is samen met Jack 
de uitgelezen persoon om de samenwerking 
nog verder uit te diepen, vermits ze beide 
zones goed kent.”

We bedanken dirk lemmens voor zijn jaren-
lange inzet voor onze politiezone en wensen 
hem een deugddoend pensioen!

Na jarenlang trouwe dienst nemen we nu afscheid van 
Dirk Lemmens
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workshop 3D-printen 
Tijdens deze workshop maak je kennis met de 
mogelijkheden	van	3D-printen	en	 leer	 je	hoe	
een	3D-print	tot	stand	komt.	Daarna	maak	én	
print	je	in	kleine	groepjes	je	eigen	3D-ontwerp.	
Opgelet: voor deze workshop zijn er maar een 
beperkt aantal plaatsen. Snel inschrijven is 
dus de boodschap.

dinsdag 29 oktober (13u – 16u)
Voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar
kostprijs 5 euro
inschrijven verplicht 
vóór maandag 14 oktober 2019

van bib naar arcadehal
Van	23	tot	en	met	28	september	2019	kan	je	
in de bib komen gamen. Niet op een computer 
of tablet, maar op unieke handgemaakte artis-
tieke games die focussen op samenwerking 
en creatief denken. 
In de arcadehal vind je drie games, voor spelers 
van alle leeftijden en alle niveaus. De spellen 

zijn eenvoudig, maar toch heel creatief en 
kunstzinnig van inslag. Een nieuw en verfris-
send aanbod dus. Blijf na het terugbrengen 
van je boeken dus gerust wat langer in de bib 
om deze spelletjes te ontdekken.

Van maandag 23 september tot en met 
zaterdag 28 september 2019
gratis voor jong (én oud)
Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren

workshop “De leefwereld 
van kinderen, online en 
offline” door vCOk vzw
Kinderen groeien vandaag op in een snel evo-
luerende samenleving, die zich meer en meer 
online afspeelt. Er is een constante stroom aan 
communicatie, informatie en mogelijkheden 
via het internet. Dit verruimt hun leefwereld, 
creëert nieuwe kansen en uitdagingen. Maar 
het kan ook voor problemen zorgen: denk maar 
aan (cyber)pesten, gameverslavingen, stress 
en sociaal isolement. 

november is traditioneel boeken-
beursmaand . Dit jaar geldt dat ook 
voor Schoten! na de succesvolle eerste 
editie tijdens de openingsweek in 2017, 
organiseert de Braembibliotheek op 
14 november opnieuw een exclusieve 
Schotense boekenbeurs . 

[ BiB ]

mediawijsheid en digitale technologie
kom proeven van digitale cultuur en kom kennis maken met nieuwe technologieën! 
Dit najaar programmeert de bib een aantal digitale activiteiten waarbij de jeugd centraal staat . 

©
 Sien Verstraeten

Hoe kijken kinderen naar sociale media, 
vriendschappen, vrije tijd en naar de wereld? 
Welke problemen ervaren zij? Hoe kan je 
vandaag, als ouder of opvoeder, kinderen 
ondersteunen, begeleiden, begrenzen en 
tegelijkertijd kansen geven?
Tijdens deze workshop word je via allerlei film-
pjes en concrete voorbeelden ondergedompeld 
in de leefwereld van kinderen vandaag. 

donderdag 10 oktober (20u – 22u)
Voor ouders, opvoeders en geïnteresseerden
gratis 
inschrijven verplicht

praktisch
braembibliotheek Sint-Cordulaplein	13
Ontdek ons volledige aanbod via 
schoten.bibliotheek.be. 

inschrijven via
•	 03	680	17	10
•	 bibliotheek@schoten.be
•	 aan de balie tijdens de openingsuren

Op de Schotense boekenbeurs kan je kennismaken 
met auteurs (fictie, non-fictie, poëzie...) en illustratoren 
die in Schoten zijn geboren, wonen of een andere 
bijzondere band met Schoten hebben. Hun werk zal 
ook te koop worden aangeboden.

Vorige editie wisten we verschillende gewaardeerde 
auteurs te strikken, onder wie Elise Wuyts, die met 
haar debuutroman De studente een nominatie voor 
de Bronzen Boekenuil in de wacht sleepte. 

Maar ook dit jaar belooft de moeite te worden. 
Noteer	 donderdagavond	 14	 november	 2019	
dus alvast in je agenda.

ben je of ken je schotens talent dat graag 
wil deelnemen? aarzel dan niet om contact 
op te nemen met de bibliotheek via laura.
peeters@schoten.be, 03 680 17 10 of kom 
gewoon eens langs in de bib!

lokaal talent op de Schotense boekenbeurs
Kom kennis maken met 3D-printen in de bib! Eén van de arcadegames.
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De bibliotheek heeft een heleboel boeken, 
strips, cd’s, dvd’s en tijdschriften in de aan-
bieding die niet langer in het uitleensysteem 
zitten.	Ook	van	voor	de	verhuis	in	2017	ligt	er	
nog een stapel materiaal klaar voor verkoop. 

Deze oude materialen worden gedurende het 
hele jaar permanent verkocht in de biblio-
theek, maar sinds de heropening groeiden 
de stapels tot hoog boven de hoofden van de 
bibliotheekmedewerkers. 

Het is dus tijd voor een grote schoonmaak. 
Kom dus gerust eens snuisteren in het 
aanbod en wie weet ontdek je wel een paar 
verborgen schatten. De verkoop gaat door in 
de	 Braembibliotheek	 en	 start	 op	 zondag	 13	
oktober	(10u	tot	17u).	Al	iets	anders	gepland?	
Van	maandag	14	oktober	tot	en	met	vrijdag	18	
oktober is de verkoop ook nog toegankelijk 
tijdens de openingsuren.

prijzen
Gratis toegang tot de verkoop
•	 Prijs	per	boek:	0,75	euro.	
	 Vijf	boeken	voor	3	euro
•	 Prijs	per	 tijdschriftnummer:	0,15	euro.	
 Vijf tijdschriften voor 0,60 euro.
•	 Prijs	per	dvd	of	cd:	1,25	euro.	
 Vijf stuks voor 5 euro.
Er kan zowel met cash als met bancontact 
betaald worden.

…wat is dat eigenlijk, de erfgoedprijs?
De Erfgoedprijs looft een persoon of organisatie 
die een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het behoud of het beheer van het erfgoed 
in de gemeente Schoten of die het publiek 
heeft laten kennismaken met het erfgoed. 
Om de twee jaar reikt de gemeente Schoten 
de erfgoedprijs uit.

Wat is ‘erfgoed’?
Erfgoed wordt erg breed opgevat. Het kan gaan 
over onroerend (monumenten, dorpsgezich-
ten, landschappen…), roerend (kunstwerken, 
religieus erfgoed, documenten…) en imma-
terieel (verhalen, tradities, feesten, liederen, 
dialecten, stoeten…) cultureel erfgoed. Deze 
diversiteit blijkt ook uit de winnaars van de 
voorgaande edities.
•	 2005:	Speelpleinen	en	CKG	Horst	vzw	voor	

kasteel en domein van Horst
•	 2007:	Heemkundekring	Scot	voor	Beeldbank	

Schoten
•	 2009:	 Paul	 Staes	 voor	 Regionaal	 Land-

schapspark De Voorkempen
•	 2011:	 Mark	 Fierlafijn,	 postume	 uitreiking	

voor zijn inzet als voorzitter van de erf-
goedraad

•	 2013:	 Sara	 Adriaenssens	&	Kris	 Verheyen	
voor het boek “Oude bossen van de Ant-
werpse Kempen”

•	 2015:	 Care	 Property	 Invest	 voor	 gerestau-
reerde Tiendenschuur Hortsebaan

•	 2017:	WZC	Verbert-Verrijdt	voor	contactkoor	
De Verbertjes, “Zingen is therapie”

ik wil iemand nomineren, hoe kan dat?
Wie zich hiervoor kandidaat wil stellen of 
iemand wil voordragen voor deze prijs, vindt 
op de website van de bibliotheek (schoten.
bibliotheek.be) het reglement en een inschrij-
vingsformulier. Je kan het formulier ook aan 
de balie van de bibliotheek krijgen. 
Dit inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 
3	 oktober	 2019	 ingediend	 worden	 bij	 de	
bibliotheek, ter attentie van het College van 
Burgemeester en Schepenen.

Wanneer wordt de erfgoedprijs uitgereikt?
De uitreiking van de Erfgoedprijs vindt plaats 
op de algemene vergadering van de Cultuur-
raad	 op	 3	 december	 2019.	 De	 winnaar	 mag	
als prijs een replica van een bekend Schotens 
Erfgoedmonument in ontvangst nemen. Vorige 
jaren was dit de grenspaal van Villers. 

De boeken op 
zomerrust
De hoofdbibliotheek is gesloten op:
•	 Donderdag	11	 juli	 2019:	 Feest	 van	de	

Vlaamse Gemeenschap
•	 Donderdag	 15	 augustus	 2019:	 Onze-

Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Het filiaal Deuzeld is gesloten op:
•	 Van	 maandag	 1	 juli	 2019	 tot	 en	 met	

maandag 15 juli 2019: zomersluiting
•	 Donderdag	 15	 augustus	 2019:	 Onze-

Lieve-Vrouw-Hemelvaart

tip: je kan je materialen buiten de openings-
uren steeds inleveren via de inleverbus!

[ BiB + erfgoedprijS ]

Geef jij een bibliotheek-
boek een tweede leven?
Het aanbod van de bibliotheek evolueert voortdurend . Zo blijft de 
collectie actueel . Om te kunnen vernieuwen moeten de oudere ma-
terialen plaatsmaken voor de nieuwe aanwinsten . En voor een klein 
prijsje kan jij de oude bibliotheekmaterialen een nieuw leven geven! 

Openingsuren verkoop
•	 Zondag	13	oktober:	10u	tot	17u
•	 Maandag	14	oktober:	13u	tot	20u
•	 Dinsdag	15	oktober:	13u	tot	20
•	 Woensdag	16	oktober:	10u	tot	20u
•	 Donderdag	17	oktober:	13u	tot	20u
•	 Vrijdag	18	oktober:	13u	tot	17u

braembibliotheek
Sint-Cordulaplein	13	–	03	680	17	10
bibliotheek@schoten.be
schoten.bibliotheek.be

wie wint de 
Erfgoedprijs 2019?
Dit jaar reikt de gemeente Schoten voor de 
achtste keer de tweejaarlijkse Erfgoed-
prijs uit . En jij kan je kandidaat stellen of 
iemand nomineren! maar…
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De gemeenteraad besliste dat de gemeente 
Schoten het folklorefestival extra financieel 
zal ondersteunen om de organisatie ervan 
opnieuw mogelijk te maken. Het gemeente-
bestuur mocht de boeken van de organisatie 
inkijken en stelde vast dat er geen financieel 
wanbeleid werd gevoerd, en was daarom 
bereid om de organisatie een extra zakcentje 
toe te steken. Zo krijgt het volksdansfestival 
een injectie van maar liefst 20 000 euro. 
Genoeg om de 61e editie van Hello!Schoten 
opnieuw te kunnen organiseren. Maak jij het 
festival mee tot een succes?

programma
Van vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 juli beleef 
je de wereld in Schoten. Groepen van over de 
hele wereld komen samen in onze gezellige 
en gastvrije gemeente om hun tradities en 
cultuur te tonen door dans en muziek. Locatie 
van het kleurrijke feest is het gemeentepark 
en de Kasteeldreef.

Vrijdag 12 juli – Hello! let’s go
De festivalweek gaat ook dit jaar traditie-
getrouw van start met een feestmarkt in 

de Kasteeldreef. Je kan er gezellig tussen 
de	 kraampjes	 struinen	 van	 16u	 tot	 23u.	
Vergeet ook zeker geen kijkje te nemen in het 
gemeentepark, want daar vind je van 16u tot 
22u	verschillende	kermisattracties,	 een	Petit	
Bazaar met kleine verkoopskraampjes op het 
festivalterrein en foodtrucks. 
Van 20u tot 22u is er in de tent de officiële 
opening van het festival, gevolgd door de in-
troductie van de groepen. Dit jaar komen 
Slovakije, Zuid-Afrika, Bolivia, Indonesië, 
Spanje en Roemenië het beste van zichzelf 
geven op het podium. 
Om de feestsfeer er meteen goed in te zetten 
sluiten we de avond af met een openingsfuif 
van 22u tot 2u.

zaterdag 13 juli – Hello!World
Bekomen van je kater? Tijdens Hello!World op 

[ varia ]

infoSchotenjuli

Het gemeentebestuur redt Hello!Schoten
volksdansfestival kan dit jaar doorgaan, ontdek het programma
Eventjes was er vrees dat de 61e editie van Hello!Schoten niet zou kunnen 
doorgaan . De organisatie zat immers in geldnood nadat de provincie plots de 
vinger op knip hield en geen toelage meer voorzag voor het festival . Gelukkig 
kwam het gemeentebestuur met een noodoplossing .

BOlIvIË 
ballet Folklorico de la paz

Het	 Ballet	 Folklorico	 de	 La	 Paz	 werd	
opgericht in november 2006. Ze richt 
zich op de integratie van mensen en 
beschouwt cultuur als de belangrijkste 
ontwikkelingsfactor van het land. Ze 
brengen creatieve en dynamische 
shows, met als concept uiteraard de 
Boliviaanse folklore.

BASkEnlAnD SpAnJE 
gero axular dantza taldea

Hou je vast, want hier komt een tong-
twister:	in	2004	richtten	enkele	ouders	
van de Baskische School Axular 
Lizeo uit San Sebastion de groep 
‘Gero Axular Dantza Taldea‘ op. Ze 
geloven dat ze hun tradities in ere 
moeten houden, maar dat ze ook 
verder uitgewerkt moeten worden en 
aangekleed met de mogelijkheden 
die muziek en lichteffecten hen te 
bieden heeft.

SlOwAkIJE 
Folklornysubor jahodná – kosice

… of kortweg FS Jahodná is verbon-
den aan de Technische Universiteit 
in Kosice, al zijn niet alle leden 
verbonden aan de universiteit. Som-
migen studeren elders, gaan nog naar 
de middelbare school of werken al. 
FS Jahodná brengt een repertoire 
met de folklore van West-Slowakije 
en Midden-Slowakije. Leuk weetje: de 
groep	viert	dit	jaar	haar	35e verjaardag. 
Dat verdient een extra applaus!

ZuID-AFrIkA 
kwamashu Community arts and 
dance academy ama-zebra

Deze energieke Zuid-Afrikanen komen 
uit Kaapstad en wonnen zelfs de be-
roemde talentenshow ‘South-Africa’s 
Got Talent’. In de afgelopen jaren heeft 
dit Folklore-dansensemble kansen 
geboden aan jonge Zuid-Afrikanen 
die zich bezighouden met creatieve 
kunsten.

Bolivië Zuid-Afrika
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zaterdag is het steeds gezellig druk in en rond 
het gemeentepark, met activiteiten voor jong 
en oud. Geniet van dans en muziek uit alle 
hoeken van de wereld tijdens de samendans 
in het park. Of waag je je liever zelf eens aan 
een danspasje? Dat kan, want alle landen 
geven er een workshop. Zo ben je helemaal 
voorbereid voor de avondvoorstelling (20u20 
tot	22u30)	met	alle	deelnemende	groepen.
Verder	 kan	 je	 van	 12u	 tot	 23u	 nog	 genieten	
van	de	Petit	Bazaar,	de	foodtrucks,	de	kermisat-
tracties en de kinderanimatie in het park. Vanaf 
22u30	tot	2u	 is	de	dansvloer	weer	aan	 jullie,	
voor een fuif met wereldmuziek. Vamos! 

zondag 14 juli – Hello! lazY sundaY
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de 
zondag in de festivalweek van Hello!Schoten 
allesbehalve lui. Starten doen we om 10u met 
een viering in de Sint-Cordulakerk. Daarna 
volgt er een feestelijke stoet met de groepen 
doorheen	de	 straten	 om	14u.	We	houden	de	
vlam in de pijp, want om 15u volgt meteen de 
namiddagvoorstelling. 

infoSchotenjuli

Voor	 de	 hongerige	magen	 staan	 er	 van	 13u	
tot 18u foodtrucks in het park, en ook de 
jongsten kunnen zich nog steeds uitleven op 
de	verschillende	kermisattracties.	Van	14u	tot	
18u kan je ook verborgen schatten komen 
jagen tijdens Bric-a-Brac, de rommelmarkt 
in het park. 
Afsluiten doen we met spektakel van 15u tot 
17u40,	met	de	tweede	voorstelling	waaraan	
alle groepen aan deelnemen.

maandag 15 juli – Hello! WitH loVe
Maandagnamiddag is er een voorstelling (15u 
–	 17u20)	 met	 alle	 deelnemende	 groepen.	
Tijdens deze voorstelling zijn er speciale 
kortingen en voorzieningen voor bejaarden 
en personen met een beperking. 
’s Avonds, van 20u tot 22u20, is er opnieuw 
avondanimatie: ‘Lokale Helden’. Muziekgroep 
De Rode Lantaarn komt optreden.

Woensdag 17 juli – Hello! zWoele ritmes
Opgekikkerd na een rustige dinsdag? Op 
woensdagavond kan je opnieuw genieten van 

alle pracht en folklore tijdens een voorstelling 
met alle deelnemende groepen van 20u tot 
22u20. 
De voorstelling wordt gevolgd door een 
verbroedering, met alle buitenlandse groepen, 
van	 23u	 tot	 2u.	 Tijdens	 de	 verbroedering	
leren de groepen elk om beurt hun dans 
aan het publiek.

Vrijdag 19 juli – Hello! and goodbYe
De laatste dag van Hello!Schoten eindigt 
traditiegetrouw met een galavoorstelling, een 
extra feestelijk gebeuren waarbij de groepen 
hun beste repertoire opvoeren. Zwaai je de 
artiesten mee uit en dans je mee de nacht 
in? Afspraak om 20u voor de feestelijke 
slotvoorstelling met alle groepen. 
Van	 23u	 tot	 2u30	 kan	 je	 de	 allerlaatste	
danskriebels in je lichaam bedienen op het 
slotfeest. 
Veel plezier, en tot volgend jaar!

meer informatie en tickets: 
www.helloschoten.be. 

InDOnESIË 
ktF radha sarisha

Prachtige,	traditionele	kostuums	en	in-
drukwekkende dansen zullen je doen 
wegdromen van de Oosterse eilanden. 
Dansen is in Indonesië een vorm 
van religieuze eredienst. Vandaag 
worden de oude tradities nog steeds 
doorgegeven in kunstacademies en 
dansscholen. Verwacht je aan een 
verbazingwekkend schouwspel met 
gemaskerde dansen en droom weg 
naar het verfijnde Oosten…

rOEmEnIË 
ensemble busuiocul 

Het folkloristische ensemble BUSUIO-
CUL is een van de meest indrukwek-
kende artistieke ensembles uit Roe-
menië, dat heel populair is vanwege 
hun interpretatieve uitdrukkingen, 
originaliteit en verscheidenheid. De 
passie en het talent waarmee dit 
artistieke team zich beweegt zorgt 
ervoor dat ze overal ter wereld lovende 
recensies mogen ontvangen.

vlAAnDErEn 
Folklore ensemble gelmel

Nog een jarige groep dit jaar! Folklore 
Ensemble Gelmel viert namelijk hun 
50-jarig jubileum, waarvoor proficiat. 
Het ensemble brengt uitsluitend eigen 
creaties. Ze combineren verschillende 
facetten: live muziek, zang en vendel-
zwaaien en profileert zich daardoor 
op een unieke manier in de Vlaamse 
folklorewereld.

vlAAnDErEn 
Volkskunstgroep jan pirrewit

Jan	 Pirrewit	 is	 de	 jeugdwerking	 van	
Folklore Ensemble Gelmel. Hun origi-
nele dansprogramma’s zijn gebaseerd 
op het kinderleven in Vlaanderen aan 
het begin van de 20e eeuw. Daarnaast 
brengen enkele jongens de oude 
discipline van het ‘vendelen’ terug 
tot leven. De stoere jongens bewegen 
zware en grote vlaggen op het ritme 
van een trommel in snelle of elegante 
reeksen. 

INDONESIE  
Ensemble KTF Radha Sarisha 

L’ensemble « KTF RADHA SARISHA » vous fera rêver grâce aux 

danses des îles d’Orient. 

Le groupe indonésien «KTF Radha 
Sarisha» de l'université de sciences 

sociales et politiques de cette ville. On 
retrouvera dans l'œuvre de cet 

ensemble toute la diversité des arts 
populaires indonésiens, ainsi que les 
magnifiques costumes traditionnels.  

 

 

La République d’Indonésie est le plus grand État archipel. Elle est située entre la péninsule d’Asie du sud-
est et l’Australie, au point de rencontre entre les océans Indien et Pacifique. Elle est composée de plus de 17 
000 îles, dont environ 6 000 habitées, de taille et de nature très diverses et réparties autour de l’équateur, 
donnant à ce pays un climat tropical. 
Les plus grandes îles sont Java, Sumatra, Bornéo, la Nouvelle-Guinée occidentale et Célèbes. Java, île 
montagneuse et volcanique, n'est pas la plus grande île mais elle occupe une place centrale dans l'archipel. 
Ile la plus peuplée avec cent vingt millions d'habitants, soit plus de la moitié de la population du pays, on y 
trouve la plupart des grandes villes dont Jakarta, la capitale, dont est originaire le groupe « KTF RADHA 
SARISHA ».  

Indonesië Roemenië
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Om te beginnen een leuk wist-je-datje: een 
deel van het archief van SCOT zit in een 
oorlogsbunker, die voor een groot stuk onder 
de Braembibliotheek doorloopt. De biblio-
theek mocht de bunker niet raken, daarom 
moet je in de Braembib een trapje omhoog. 
Het archief zit gedeeltelijk in die bunker 
omdat de heemkundige kring gevestigd is 
in de voormalige brandweerkazerne, nu het 
‘Arsenaal’. De verstevigde kelder was een 
commandobunker van de luchtafweer, die 
net voor Wereldoorlog II gebouwd werd. Er 
was zelfs een douche en een toilet, en de 
mogelijkheid tot operatiekamer. Er was zelfs 
een ventilatiesysteem om gasaanvallen te 
overleven. Normaal gezien diende de bunker 
voor de staf van de luchtafweer, maar in 
praktijk kwamen schoolkinderen er schuilen. 
Je kan dus wel stellen dat het archief van 
SCOT zelf ook een kostbaar stuk erfgoed is, 
dat bovendien ook nog eens in een droge 
omgeving met een constante temperatuur 
bewaard wordt.  

kaarten en plannen
“We maken voor ons onderzoek veel gebruik 
van kaarten en plannen”, vertelt voorzitter 
Bob. “De landkaarten vormen meestal de 
belangrijkste bron voor onze inlichtingen. Ze 
zijn voor ons een belangrijk werkinstrument.” 
Twee kaarten hebben een prominente plaats 
in	 hun	 kantoor.	 “Dit	 zijn	 kaarten	 uit	 1768	 en	

1769	 die	 gemaakt	 zijn	 naar	 aanleiding	 van	
een proces tussen de toenmalige heer van 
Schoten en de abdij van Villers. Dat proces 
ging over grachten, bomen, hun grond… Beide 
partijen hebben toen een kaart laten maken, 
om te kunnen verwijzen en hun aanspraak 
te kunnen bewijzen.” Op de kaart vind je nog 
benamingen of ‘toponiemen’ van de stukken 
grond. “Zo vinden we soms aanwijzingen 
waarom bepaalde straten vandaag zo heten.” 
Bob wijst op de kaart naar een stuk land dat 
‘Kromven’ heet. Tegenwoordig vind je in wijk 
Koningshof de Kromvendreef. “Zo heeft ieder 
hoekje en straatje zijn geschiedenis. Je kan 
uren op die kaart kijken.” 

Hoe de kaart juist in het bezit van SCOT is 
gekomen, is een geheim knipoogt Bob, en hij 
gaat naadloos over naar een andere kaart. 
“Dit is een kadasterkaart van ongeveer 1865”, 
zegt	Bob.	“Die	is	gemaakt	door	landmeter	P.C.	
Popp.	Dat	was	een	Nederlander	die	geprobeerd	
heeft om van heel België kadasterkaarten te 
maken. Helaas is hij te vroeg gestorven om 
zijn levenswerk af te maken, maar hij had 
toch	 reeds	 1733	 van	 de	 toenmalige	 2550	
gemeenten afgewerkt.” Op de beeldbank 
kunnen	 deze	 kaarten	 én	 de	 Poppkaart,	
geraadpleegd worden. 

“Ieder hoekje en straatje heeft zijn 
geschiedenis”

Beeldbank en 
boekenscanner
Bob Chabot richtte de Beeldbank op, maar 
tegenwoordig is het vooral Marcel Schenk die 
zich over de fotodatabase met maar liefst 6000 
foto’s ontfermt. “Een van mijn favoriete foto’s is 
een luchtfoto van het kasteel van Calixberge”, 
zegt Marcel. “Ik vind het een schitterende foto. 
Het geeft een overzicht van het hele domein.” 
De precieze datum waarop de foto genomen 
werd is niet bekend. “De foto zal alleszins 
niet zo oud zijn, ze is uit de lucht getrokken 
dus er moeten al vliegtuigen geweest zijn! 
En bovendien is het ook een kleurenfoto.” 
Ter info: de kleurtechniek om kleurenfoto’s 
te	ontwikkelen	werd	 in	1903	gepatenteerd.	

“Een andere favoriete foto is die van het 
fritkotje, dat vroeger ter hoogte van het Belfi-
uskantoor aan de Weps, op de Markt stond. Er 
was toen zelfs nog geen sprake van de Markt. 
Het was trouwens een mobiel frietkraam dat 
’s nachts werd binnengezet.” Marcel lacht: 
“Nu ik erover nadenk, dit is de voorloper van 
de foodtrucks geweest! Het waren eigenlijk 
verbouwde trams of vrachtwagens.”

Heemkundige Erfgoedvereniging SCOT krijgt 
massaal veel foto’s binnen, en daarvoor zijn 
ze dankbaar. Ze komen echter handen te kort 
om ze te digitaliseren. 

“De boekenscanner in het gemeentehuis 
is ook een kostbaar bezit van ons”, vertelt 
Bob. “Die staat in het gemeentehuis omdat 
er bepaalde dingen gescand worden die het 
gemeentehuis niet mogen verlaten. Eens 
alles gedigitaliseerd is, komt de scanner terug 
naar hier.” Bob lacht: “Maar ik weet niet of ik 
dat nog ga meemaken!” Momenteel zijn ze 
bezig met alle notulen van gemeenteraden 
en colleges te scannen. Daarna staan de oude 
bevolkingsregisters op het lijstje. “Daar zijn we 
nog wel even mee zoet.” 

[ Scot ]
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De schatten van SCOTµ
De favoriete bezittingen van de Heemkundige kring

kaarten, foto’s, oneindig veel affiches en zelfs meubelstukken en instrumenten: 
je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het in het archief van SCOT . En alles 
heeft natuurlijk een link met Schoten . voorzitter Bob Chabot en secretaris marcel 
Schenk duiken met ons in de collectie en laten ons hun favoriete bezittingen zien .

Dit mobiel fritkraam vond je vroeger terug op de Markt, 
ter hoogte van waar nu het bankkantoor van Belfius is

Voorzitter Bob gebruikt dagelijks deze twee kaarten.
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“Toen ik in Schoten kwam wonen, wou ik 
starten als stambomer”, vertelt Bob. “Al sinds 
mijn kindertijd vond ik dat heel interessant. 
Ik maakte zelfs al mijn eerste stamboom 
toen ik nog maar acht jaar oud was.” Als 
stambomer was Bob ook lid van de Vlaamse 
Vereniging Familiekunde. “Ik ontdekte dat er 
in deze regio maar weinig leden waren van 
de VVF”, en hij heft zijn vinger op, “En daar 
zou ik wel eens iets aan veranderen!” Bob 
besloot om een tentoonstelling te organiseren 
over stambomen, maar kwam al snel tot een 
conclusie: “Als je een tentoonstelling over 
stambomen geeft, moet je natuurlijk over 
de lokale mensen praten. En over hen wist 
ik niets.” Chabot klopte daarop aan bij de 
toenmalige secretaris van SCOT. Op dat moment 
was de heemkundige kring op sterven na dood 
en bijna niet meer actief. Met de hulp van de 
secretaris organiseerde hij een succesvolle 
tentoonstelling in de Forumgebouwen. “Na 
afloop	 van	 de	 tentoonstelling	 vroeg	 hij	 mij	
of ik voorzitter wou worden van SCOT”, zegt 
Bob. “Ik verklaarde hem eerst voor gek, maar 
uiteindelijk ben ik zélf de gek geweest om het 
voorzitterschap te aanvaarden.” Hij lacht: “Ik 
weet nog dat ik dacht: zoveel werk kan dat toch 
niet zijn? Uiteindelijk heb ik jarenlang geen 
stamboom meer gemaakt door tijdsgebrek.” 

“Iets weggooien? 
Dat is heiligschennis!”

Het eerste lokaal van SCOT was in de Vorden-
steinstraat. “Niet praktisch, want we moesten 
door een kleedkamer van een turnkring om 
aan ons lokaal te geraken. Maar we hadden 
wel een onderkomen, en dat was belangrijk”, 
zegt Bob. Voorheen stond alles verspreid 

bij de leden thuis: op de zolder, onder het 
bed, in de kast… Bob lacht: “Ik weet nog 
goed dat we met de officiële opening lege 
klasseurs en archiefdozen hadden neergezet. 
Anders zouden de mensen misschien denken: 
‘waarom hebben jullie een archief nodig? Hier 
staat niets!’” Dat ‘probleem’ werd snel opgelost. 
“Tegen dat we verhuisden naar Het Arsenaal 
kon je niet meer met een borstel door de 
gangen vegen, zoveel plek nam ons archief in. 
De verhuis naar de Sint-Cordulastraat was dan 
ook welgekomen. Zoveel plek!” Ondertussen 
begint het archief daar toch ook al aardig vol 
te geraken. “Maar iets weggooien? Nooit! Dat 
is heiligschennis”, zweert Bob. “Thuis ben 
ik juist hetzelfde: ik heb een bureau, een 
hulpbureau en een hulp-hulpbureau. En die 
zitten allemaal vol!” Hij knipoogt: “Gelukkig 
heb ik een geduldige vrouw!”

Heemkundige Erfgoed-
vereniging SCOT steunen?

Dat kan door een abonnement te nemen op 
het tijdschrift van SCOT. 
•	 Abonnement:	15	euro
•	 Ere-abonnement:	25	euro
•	 Steunend	abonnement:	35	euro
Hiervoor ontvang je vier keer per jaar een ma-
gazine	van	70	pagina’s	dik,	zonder	reclame.

•	 Los	nummer	 tijdschrift:	5	euro

Meer informatie bij Heemkundige Erfgoed-
vereniging SCOT.
Het	Arsenaal,	Sint-Cordulastraat	23-25
03	658	08	19	–	arsenaal@scot.be

infoSchotenjuli

van stambomen naar klasseurs
42 jaar voorzitter Bob Chabot

Archiefkasten en 
patrimoniumdossiers
We wandelen verder naar een grote kamer 
met boekenrekken tot aan het plafond. “Deze 
rekken maken we dus volledig zelf”, zegt Bob 
trots. “We bestellen hout en ijzer en dan slaan 
we aan het timmeren, lassen en schilderen. En 
pas op, dat is stevig hé! Het is de bedoeling 
dat je er in kan klimmen.” In de rekken staan 
gesorteerde edities van de Bode van Schoten 
vanaf 1955 tot vandaag, kranten, dossiers, 
boeken… Ook reclame houdt SCOT bij, om 
zo studies van de evolutie te kunnen maken. 
Zelfs een reeks wetboeken van Napoleon vind 
je hier terug. 

“Maar mijn echte oogappel zijn deze archief-
kasten”, zegt Bob terwijl hij een klopje geeft 
op een van de grote, witte stalen kasten. 
“Dat noemen wij onze patrimoniumdossiers.” 
Een patrimoniumdossier is de basis van een 
stuk grond. “Als we iets hebben van een stuk 
grond, komt het bij ons in een dossier terecht. 
Denk maar aan bouwtoelatingen, weigeringen, 
vergunningen.” Bob trekt een schuif open en 
laat de honderden mappen zien. Een schat aan 
informatie “Iedere straat heeft hier zijn afdeling. 
De technische dienst van de gemeente komt 
hier dus ook wel eens kijken!” 

Het Arsenaal zelf als schat
Niet alleen de objecten van SCOT zijn interes-
sant, ook het gebouw zelf heeft heel wat leuke 
hoekjes en kantjes. Zo las je in het begin van 
het artikel al over de bunker, waar een deel van 
het archief ligt. Maar ook de huidige keuken 
heeft een leuke geschiedenis. 

“Dit was vroeger de droogtoren”, vertelt Bob. “De 
brandweerslangen waren vroeger van leer en 
moesten na een interventie dus goed drogen 
en leeglekken want anders beschimmelden ze 
en gingen ze kapot.” Hij wijst naar boven: “De 
toren is 18 meter hoog, maar ik durf ervoor 
te wedden dat je er voorheen nog nooit op 
gelet hebt. Elke brandweerpost heeft trouwens 
zo’n toren om de slangen in op te hangen.” 

Het archief in de bunker zelf is een wirwar 
aan gangetjes en kruipruimtes. Bob kent alles 
ondertussen op zijn duimpje, maar “nieuwe 
vrijwilligers durven hier al eens verdwalen”, 
lacht Bob. We passeren langs vlaggen, 
trommels, een enorme zaag en zelfs een 
spaarkastje van een café. Ieder object vraagt 
om vastgenomen en bestudeerd te worden. 
Hier kan je dagen rondlopen! 
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Notitie
Zelfs wetboeken van Napoleon behoren tot de collectie van SCOT.



wat is SCOT?
Heemkring Scot is gespecialiseerd in het 
verleden en heden van Schoten. Zij hebben 
een uitgebreid archief over de geschiedenis, 
genealogie, documenten, foto’s, affiches, 
tijdschriften, krantenknipsels, politiek... van 
Schoten. Scot vzw heeft als doel het verza-
melen en zo goed mogelijk bewaren van alles 
wat met onze gemeente te maken heeft. Dat 
kan van alles zijn: van kunst tot architectuur 
en van officiële archieven tot plannen en 
kaarten, en alles daartussenin. Kortom: alles 
wat je vindt bij SCOT heeft een geschiedenis- of 
oudheidkundige waarde. Alles wordt gekeurd 
en beoordeeld, om daarna zorgvuldig te worden 
gearchiveerd. 

waar is SCOT?
Het hoofdkwartier van de Heemkundige 
Erfgoedvereniging vind je in Het Arsenaal, 
een voormalige brandweerkazerne in de 
Sint-Cordulastraat	 23-25.	 Je	 kan	 dus	 wel	
zeggen dat de erfgoedvereniging zelf in een 
stukje erfgoed huist. Daarover lees je meer 
op de vorige pagina.

wie zit er achter SCOT?
Bob Chabot (voorzitter) en Marcel Schenk 
(secretaris) zijn samen met hun team van 
vrijwilligers de dragende krachten achter de 
erfgoedvereniging. Momenteel is het vrijwil-
ligersteam van SCOT een twintigtal vrijwilligers 
sterk. “Zij staan voornamelijk in voor onderzoek 
en klasseerwerk”, vertelt voorzitter Bob. “Het 
zoeken is voor de medewerkers een nooit 
eindigende opdracht.” Er zijn dan ook altijd 
nog wel ergens schatten op zolder te vinden. 

“Het werk is dan ook nooit klaar”, verzucht Bob. 
“Er zijn nog talloze documenten en stukken 
die gedigitaliseerd en gearchiveerd moeten 
worden, maar we geven altijd de voorrang 
aan materialen die we slechts kort mogen 
lenen.” Extra handen zijn dus steeds welkom, 
onder andere ook om de Beeldbank mee aan 
te vullen. “Vrijwilligers hoeven niet in Het 
Arsenaal te komen werken. Ze kunnen perfect 
van thuis uit klasseren, scannen en gegevens 
intikken.” Zin om een handje toe te steken? 
Geïnteresseerd in geschiedenis, en dan meer 
bepaald in die van onze gemeente? Laat dan 
snel iets weten aan voorzitter Bob Chabot via 
arsenaal@scot.be. 

“Het werk is nooit klaar”

wat doet SCOT?
dat sCot het doel heeft het verzamelen 
en zo goed mogelijk bewaren van alles wat 
met onze gemeente te maken heeft, las je 
eerder al. maar hoe vertaalt zich dat naar 
hun dagelijkse werking?

– archiveren: Enkele medewerkers zijn con-
stant bezig met het uitzoeken van archieven 
die SCOT ontvangt. Ook alle stukken die de 
heemkundige kring binnenkrijgt, moeten 
gearchiveerd worden via het intern systeem 
zodat alles snel teruggevonden kan worden. 
– patrimoniumdossiers: De spil van het 
bouwkundig erfgoed zijn de patrimoniumdos-
siers. Elke straat en elke grond heeft hier 
zijn dossier. Na een tijd zal hier een schat 
aan informatie over de geschiedenis van de 
Schotense woningen te vinden zijn. Interessant 
om de evoluties in onder andere architectuur 
en bouwgrootte te onderzoeken!
– notulen schepencollege en gemeenteraad: 
Deze notulen zijn natuurlijk enorm interessant, 
en gaan maar liefst 150 jaar terug. 
– tijdschriften: De heemkundig erfgoedver-
eniging bewaart ook enkele tijdschriften, zoals 
de Bode van Schoten, Info Schoten en andere 
die relevante inhoud over Schoten bevatten. 
– straatnamen: Straatnamen vormen een 
belangrijke link met het verleden in Schoten. 
SCOT bewaart een uitgebreid archief met 
alle Schotense straten waarin gegevens zijn 
opgenomen zoals begin, einde, vroegere bena-
mingen, oorsprong van de namen, enzovoort.
– Foto’s: Heemkundige Erfgoedvereniging 
SCOT krijgt enorm veel foto’s binnen. Enkele 
personen houden zich bezig met het inscan-
nen van deze beelden en het opzoeken van 
gegevens hierover.
– beeldbank: Uit deze foto’s wordt een selectie 
gemaakt om op de beeldbank te plaatsen. Na-
tuurlijk kunnen niet alle foto’s op de beeldbank 
geplaatst worden. Er zijn onderwerpen waarvan 
er duizenden beelden in het bezit zijn van SCOT, 

maar waarvan een selectie werd gemaakt. Er 
zijn natuurlijk ook nog de privacyredenen. 
Bij de foto’s wordt waar nodig uitleg gegeven 
en ook de gegevens van vervaardiger en 
schenker worden opgeslagen. De foto’s van de 
beeldbank zijn voor het publiek toegankelijk 
op www.beeldbankschoten.be. 
– overlijdens: Enkele Schotense begrafenis-
ondernemers bezorgen SCOT de overlijdensbe-
richten van de personen die zij begraven. De 
doodsbrieven worden ingescand. Ondertussen 
bezit SCOT al een uitgebreide collectie bid-
prentjes. Ook hier spreekt het vanzelf dat de 
wet op de bescherming van de privacy wordt 
gerespecteerd. 
– tijdschrift scot: Het tijdschrift verschijnt 
één keer per trimester (om de drie maanden). 
Het wordt telkens aan alle leden toegestuurd. 
Je leest er bijdragen van medewerkers en 
gelegenheidsmedewerkers die iets over een 
bepaald onderwerp weten en met de Schote-
naren willen delen. Het magazine heeft telkens 
een leuke mix aan artikels. Zo kon je eerder 
al lezen over de Schotense pijpenfabriek, over 
klachten en smeekbrieven aan de burgemees-
ter	in	oorlogstijd,	de	geschiedenis	van	75	jaar	
Chiro Sint-Filippus en nog zoveel meer. Eigen 
medewerkers zorgen voor de verdeling. 
– Verschaffen van informatie: Een vraag over 
een van de bovengenoemde onderwerpen? 
Dan is er maar één adres: Heemkundige 
Erfgoedvereniging SCOT. Ook wie onderzoek 
doet naar zijn eigen stamboom, kan terecht 
bij SCOT. 
– Vandaag bewaren voor morgen: SCOT focust 
zich niet alleen op het verleden. De vereniging 
zorgt er ook voor dat de situatie van vandaag 
voldoende gedocumenteerd wordt voor later. 
Zo fotograferen ze de actualiteit of gebouwen 
die zullen worden afgebroken. 
– Culturele activiteiten: De vereniging neemt 
ook deel aan en ondersteunt meerdere 
activiteiten zoals Open Monumentendag, Erf-
goeddag, WAK… Verder organiseert ze ook 
zelf tentoonstellingen. 

[ Scot ]

Het verleden enkel een geschiedenisboek? 
niet bij SCOT!

De befaamde patrimoniumdossiers.
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Voor	kinderen	van	4	tot	en	met	11	jaar	zijn	er	de	
Grabbelpasactiviteiten en voor jongeren van 12 
tot	en	met	15	jaar	is	er	SWAP.	De	Grabbelpas	en	
SWAP	worden	georganiseerd	tijdens	deze	data:
•	 1 - 5 juli
•	 8 - 12 juli
•	 22 - 26 juli
•	 5 - 9 augustus
•	 12 - 16 augustus

praktisch
Sinds dit jaar hoef je geen algemene Grab-
belpas-	 en/of	 SWAP-pas	 meer	 aan	 te	 kopen.	
De jaarlijkse bijdrage van 5 euro valt weg. 
Inschrijven doe je online via jeugdschoten.
recreatex.be of aan de Balie Vrije Tijd, Sint-
Cordulastraat 10. Er kunnen geen reservaties 
per telefoon of per mail gemaakt worden. 

Voor een hele dag ‘Grabbelpassen’ betaal je 
10 euro. Ga je een halve dag, dan betaal je 5 
euro.	Opgelet,	uitstappen	en	SWAP-activiteiten	
hebben andere prijzen. Deze staan vermeld 
per activiteit. 

Een greep uit de activiteiten
Van een levensecht Strategospel tot een span-
nende piratenspeurtocht. Of wat dacht je van 
lasershooten en een reis door de ruimte? Je 
vindt ongetwijfeld wel een leuke activiteit in het 
aanbod. Of wat dacht je van deze uitstappen?

sWap – 2 juli
goodlife Cablepark – 12-15 jaar
€30
Ben jij klaar voor een dag vol avontuur en 
watersport? Vandaag gaan we samen met de 
jeugddienst van Schilde en Wijnegem naar het 
Goodlife Cablepark. Van waterskiën en wake-
boarden tot een spannend touwenparcours 
of een zonnige kanotocht, in het Goodlife 
Cablepark kan het allemaal. Dit belooft een 
spannende en verfrissende dag te worden.

sWap – 9 juli 
zilvermeer, karten en lasershoot – 12-15 jaar
€20
In de voormiddag warmen we ons samen met 
de jeugddienst van Wijnegem en Schilde op en 
plonsen we in het Zilvermeer. Na de middag 
trekken we naar Mol in Action om te karten en 
te lasershooten!

grabbelpas & sWap – 12 juli 
Walibi – 4-15 jaar
€25
Hou je klaar om te lachen, gieren en brullen 
in de vele spannende attracties van Walibi. 
Plezier	gegarandeerd	voor	groot	en	klein.	Wordt	
het even te warm? Dan verfrissen we ons in 
een van de vele waterattracties. Wij kijken er 
alvast naar uit!

grabbelpas & sWap – 26 juli 
pairi daiza – 4-15 jaar
€30
Zijn jullie klaar voor een dag vol dieren en 
plezier?	Kom	dan	zeker	mee	naar	Pairi	Daiza	
en beleef er een onvergetelijke tijd. Van de 
aapjes en de olifanten tot de roofvogelshow, 
het is er allemaal. Een geweldige ervaring voor 
groot en klein!

sWap – 16 augustus 
Fluogolf en icekarten – 12-15 jaar
€25
Maak je klaar voor een superuitdagende namid-
dag!	We	starten	met	een	spelletje	fluogolf	en	
nadien wagen we ons op de ijsbaan met echte 

ijskarts. We schuiven over het ijs en leren van 
professionele lesgevers hoe we moeten driften 
in de bochten. Meer info vind je via https://
icekart.nl/ijskarten/.

grabbelpas – 9 augustus 
plopsaland de panne – 4-11 jaar
€25
Vandaag gaan we met de Grabbelpas op avon-
tuur	 in	Plopsaland	De	Panne.	Een	spannende	
Anubis achtbaan, een mooie draaimolen of 
de verfrissende boomstammetjes, het is er 
allemaal! Schrijf je snel in en beleef samen 
met	ons	een	onvergetelijke	dag	in	Plopsaland.

meer informatie
Balie Vrije Tijd
Sint-Cordulastraat 10
03	685	19	18
jeugddienst@schoten.be

Inschrijven Grabbelpas/SwAp
Online via jeugdschoten.recreatex.be. 
of balie Vrije Tijd, Sint-Cordulastraat 10

Er worden geen inschrijvingen via telefoon of 
mail gemaakt!

Raadpleeg het volledige aanbod op www.
schoten.be/vakantiewerking of in het 
Boekje Vakantie.

[ jeugd ]

Het wordt een spannende zomer 
voor SwAp en Grabbelpas!
Je vervelen in de zomervakantie? niet als je deelneemt aan de vakantiewerking 
van gemeente Schoten! Ook zin om de wildste avonturen te beleven?

Animator
Ben jij 16 jaar of ouder, graag bezig met 
kinderen en kriebelt het om animator te 
worden in het jeugdwerk? De Grabbelpas in 
Schoten is nog op zoek naar enthousiaste 
animatoren! Iedere vakantie worden er leuke 
activiteiten en uitstappen georganiseerd voor 
kinderen	van	4	tot	11	jaar.	Begeleid	jij	graag	
deze activiteiten mee? Stuur dan zeker een 
mailtje naar jeugddienst@schoten.be.
Hopelijk tot snel!

Ga jij deze zomer mee op uitstap naar de zoo?

Of is het spannende Walibi meer iets voor jou.
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Concreet wordt van vrijdag 12 juli tot en met 
maandag 12 augustus de onder- en toplaag 
van de linker- en rechterrijstrook vernieuwd. 
Ook de pechstrook krijgt een nieuwe toplaag 
asfalt. Daarnaast worden de metalen vangrails 
op de middenberm vervangen door betonnen 
rijbaanafscheiders.

verlaagde maximumsnelheid
Tijdens de werken kan het verkeer de werf-
zone in beide richtingen passeren over twee 
versmalde rijstroken. Ook wanneer je van 
Antwerpen richting Breda rijdt, zal je dus enige 
verkeershinder ondervinden. 

De maximumsnelheid wordt aan beide kanten 
verlaagd	naar	70	kilometer	per	uur	ter	hoogte	
van de werfzone en in de doorsteken naar 50 
kilometer per uur. Ook goed om te weten is dat 
richting Antwerpen de oprit Sint-Job-in-’t Goor 
(nummer	4)	en	de	afrit	Kleine	Bareel	(nummer	

[ WegenWerKen ]

infoSchotenjuli

nieuwe fase Toekomstlaan
aquafin startte begin maart al aan de weg- en rioleringswerken in de 
toekomstlaan en straalstraat. de werken duren ongeveer tot begin 2020 en 
verlopen in drie verschillende fasen. ondertussen is fase 1 afgerond en kan 
fase 2 beginnen.

Tijdens deze fase is er hinder in de Toekomstlaan tussen de gemeentegrens (ter 
hoogte	van	Proclima)	en	Straalstraat,	inclusief	het	kruispunt	Straalstraat.	In	dit	
deel van de Toekomstlaan legt de aannemer een nieuwe afvalwaterleiding aan. 
De bestaande riolering wordt behouden voor het afvoeren van het regenwater. 
De rijbaan wordt vernieuwd en afgewerkt tot en met de onderlaag asfalt. De 
toplaag wordt op een later moment aangebracht. Ter hoogte van het kruispunt 
komt er een verkeersplateau. De werken zijn gestart op dinsdag 11 juni 2019 
en zullen afgerond zijn op zondag 1 september 2019. 

Tijdens het bouwverlof in juli 2019 zal het kruispunt met de Straalstraat afgewerkt 
worden met tijdelijke steenslagverharding, zodat plaatselijk verkeer tijdens het 
bouwverlof wel mogelijk is. Daarna wordt het kruispunt opnieuw afgesloten om 
de afwerking uit te voeren. De Toekomstlaan blijft gedurende de hele fase, en 
dus ook tijdens het bouwverlof, afgesloten tot begin september 2019.

Omleiding
De Toekomstlaan grondgebied Merksem (inclusief kruispunt Straalstraat) is in 
deze fase afgesloten voor verkeer. Het kruispunt met de Straalstraat wordt in 
juli 2019 terug opengesteld. De Toekomstlaan zelf blijft in deze fase afgesloten 
tot begin september 2019.

Er wordt een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer in beide richtingen 
via Deurnsebaan, Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Eduard Steurs-
straat, Kruiningenstraat, Metropoolstraat, Vaartkaai. Fietsers worden omgeleid 
via	 de	 Glasstraat,	 Vaartkaai,	 Metropoolstraat	 en	 Pletterijstraat	 (zie	 kaartje).
Lokaal bestemmingsverkeer, zoals leveranciers en werknemers van bedrijven, 
voor	de	Toekomstlaan	heeft	 toegang	via	de	Deuzeldlaan	–	Jozef	Cogelslei.

vernieuwing wegdek E19
komende zomer vinden er werken plaats op de e19 tussen 
sint-job-in-‘t-goor en kleine bareel richting antwerpen. Het 
asfalt wordt er vernieuwd.

5) afgesloten zijn tijdens de werken. Richting 
Nederland blijven alle op- en afritten open. 

Goed om te weten
Nieuwe wegfundering heeft tijd nodig om uit 
te harden en ook asfalt moet een tijdlang 

koelen. Tijdens die perioden zal er dus geen 
werfactiviteit te zien zijn. De werken zijn sterk 
afhankelijk van het weer. Bij regenweer bestaat 
de kans dat de planning gewijzigd wordt. 

meer informatie vind je op www.wegenen-
verkeer.be. 
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in het kader van de capaciteitsverhoging 
van het albertkanaal investeert de Vlaamse 
Waterweg nv in het verbreden van het 
kanaal en verhogen van de bruggen. eerder 
werd in het kader hiervan de brug van den 
azijn al onder handen genomen. nu komt de 
metropoolstraat aan de beurt. 

Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwer-
pen wordt aangepast tot een klasse ‘VIb-
bevaarbaarheid’. Dit wil zeggen dat het kanaal 
bevaarbaar wordt voor schepen tot 10.000 ton 
en tot vier lagen containers. Om dit te kunnen 
realiseren wordt het Albertkanaal verbreed en 
verdiept, en worden de oevers aangepast. 

Vanaf september 2019 starten de werken voor 
de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte 
van de Metropoolstraat. Het kanaal wordt hier 
gemiddeld 15 meter breder. Over een strook 
van ongeveer 1,1 kilometer wordt ook een 
nieuwe kaaimuur aangelegd. 

Twee fases
Fase 1: september 2019 – einde 2019
Tijdens fase 1 wordt gewerkt van iets voorbij 
het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij 
het opleidingencenter van VDAB. Tijdens 
deze fase wordt de Metropoolstraat volledig 
afgesloten voor het verkeer. Het doorgaand 
verkeer volgt een omleiding via de brug van 
de Houtlaan, Kanaaldijk en brug van den Azijn. 
Fietsers kunnen de werfzone passeren. Fase 1 
wordt uitgevoerd vanaf begin september 2019 
tot eind 2019. 

Fase 2: begin 2020 – einde 2020
Tijdens fase 2 starten de werken iets voorbij 
het opleidingencenter van VDAB tot aan de 

De Vlaamse Waterweg voert enkele onder-
houdswerken uit aan de brug. Deze werken 
werden	eerder	al	uitgevoerd	bij	brug	14	aan	de	
Villerslei. Concreet wordt de rijweg vernieuwd 
en krijgt de brug opnieuw een likje verf. Verder 
zal de brug ook geautomatiseerd worden. Tot 
nu toe moest een brugwachter de brug steeds 
manueel bedienen. Dit zal voortaan vanop 
afstand kunnen gebeuren.

Omleidingen
Door de werken zal er geen doorgang mogelijk 
zijn tussen de Botermelkbaan en het kruispunt 
met de Elshoutbaan-Brechtsebaan. 
•	 Omleiding	richting	Brasschaat	(groene	pijl):	
Botermelkbaan,	 Wezelsebaan,	 brug	 13	 en	
Brechtsebaan

•	 Omleiding	 richting	 ’s-Gravenwezel	 (blauwe	
pijl):	 Brechtsebaan,	 Paalstraat,	 Kruispad-
straat,	brug	14,	Villerslei,	Alfons	Servaislei,	
Alice Nahonlei, Wezelsebaan en Botermelk-
baan. 

Om de verkeersstroom beter te regelen, worden 
er	ter	hoogte	van	brug	13	aan	de	Bloemendaal-
laan tijdelijke verkeerslichten geplaatst. 

Hoogmolenbrug. Hier wordt er een nieuwe 
riolering en een nieuwe weg aangelegd buiten 
de bestaande rijweg. Het verkeer kan tijdens 
deze werken gewoon op de bestaande rijweg 
blijven rijden. Tijdens een à twee weekends 
worden de aansluitingen van de bestaande 
naar de nieuwe rijweg gerealiseerd. Van zodra 
dat gebeurd is, kan het verkeer over de nieuwe 
rijweg rijden. 

Daarna starten de werken aan de nieuwe 
oever. Deze oever wordt gebouwd vanop de 
oude rijweg. Als deze nieuwe oever klaar is 
zal ook nog een nieuw jaagpad aangelegd 
worden. Tot slot wordt de bestaande, oude 
oever uitgebroken en starten de uitgravingen 
om de kanaalverbreding te realiseren. 

Tijdens fase 2 kan het verkeer altijd door, ofwel 
over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. 
Het is mogelijk dat er op bepaalde stukken 
versmalde rijstroken worden toegepast of dat 
het verkeer beurtelings wordt geregeld met 
lichten. De werken voor fase 2 starten vanaf 
begin 2020 en eindigen eind 2020.

Altijd een actueel 
overzicht
Wegenwerken zijn weersgevoelig. Door 
regen, vriezen of zelfs extreme hitte kunnen 
bepaalde werken niet uitgevoerd worden. 
Daardoor kunnen voorziene planningen 
opschuiven. 

Alle actuele informatie vind je daarom online: 
www.schoten.be/wegenwerken.

werken aan brug 12 
Botermelkbaan
Van 8 juli tot einde zomervakantie wordt er gewerkt aan brug 
12, de brug die de botermelkbaan met de brechtsebaan en 
de elshoutbaan met elkaar verbindt. 

verbreding Albertkanaal: 
werken aan de metropoolstraat
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zaterdag 29 juni
globeFest
De zomer aftrappen doen we met Globefest. 
Het openluchtfestival is deze zomer al aan zijn 
vijfde editie toe. Het concept blijft als vanouds: 
het thema ‘Ventus et Musica’ is geïnspireerd 
op de vier elementen en een bovennatuurlijke 
atmosfeer. Maar Globefest staat ook voor de 
90’s en retromuziek! Een greep uit de dj’s: dj 
Ghost, Yves Deruyter en Dark-E.
meer informatie op www.globefest.be 
tickets vanaf 26,50 euro – de zeurt

zaterdag 6 en zondag 7 juli
sCHoten Viert Vlaanderen Feest
Zet jij mee Vlaanderen in de bloemetjes tijdens 
‘Vlaanderen Feest’? Om 18u kan je genieten 
van een concertmis met werk van diverse 
Vlaamse componisten in de Sint-Cordulakerk. 
Om	 20u30	 trekken	 we	 naar	 De	 Kaekelaar	
voor een Kleinkunstavond gevuld met Vlaams 
talent.	 En	 om	af	 te	 sluiten	 is	 er	 op	 zondag	7	
juli 2019 om 11u de academische zitting in 
het Kasteel van Schoten, waarbij de zevende 
Ridder in de Orde van de Schotense Leeuw 
wordt	 uitgereikt.	 Zie	 ook	 pagina	 23	 voor	
meer informatie over Vlaanderen Feest en 
een exclusief interview met onze nieuwste 
Schotense ridder.
Concertmis en academische zitting: gratis
kleinkunstavond: 5 euro inclusief een drankje

Vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 juli
WerelddansFestiVal Hello!sCHoten
Naar goede gewoonte strijkt het wereldfol-
klorefestival Hello!Schoten weer neer in ons 
geliefde park, en dit alweer voor de 61e keer. 
Van 12 tot en met 19 juli kan je weer genieten 
van een exotische mix van optredens en 
muziek uit Baskenland, Bolivië, Indonesië, 
Kalmukkië, Slovakije en Zuid-Afrika. Na de 
voorstellingen komen er ook nog dj’s aan bod. 

Zie ook pagina’s 10 en 11 voor meer informatie 
over het werelddansfestival. 
prijzen vanaf 12 euro, sommige gratis 
park van schoten
meer informatie op www.helloschoten.be

zondag 21 juli / donderdag 25 juli / donderdag 
1 augustus / donderdag 8 augustus
muziekaVonden
Op vier verschillende avonden kan je deze 
zomer genieten van sfeervolle optredens, met 
de zonsondergang op de achtergrond. Elke 
avond heeft zijn eigen toets. De vrijwilligers 
openen de bar om 20u, de optredens starten 
een	 halfuurtje	 later	 om	 20u30.	 Kijk	 voor	 de	
voorstelling van de groepen op pagina 22.
gratis – Voor het kasteel van schoten
zondag 21 juli: Harmonie sinte-Cecilia
donderdag 25 juli: Cover-up
donderdag 1 augustus: bob, Frank en zussen
donderdag 8 augustus: sunrise swing band

zaterdag 27 juli
grosso mondo
Op	27	juli	kan	je	terecht	in	de	zomertent	voor	
de eerste editie van Grosso Mondo, een gratis 
wereldfeest voor jong en oud! Gedurende de 
hele dag kan je er terecht aan verschillende 
info-, verkoop- en eetstandjes uit alle hoeken 
van de wereld: Sri Lanka, Tanzania, Oeganda, 
Bolivië, El Salvador… Ook andere organisaties 
zoals 11.11.11 en Oxfam zijn aanwezig. Grosso 
Mondo voorziet demo’s van Capoeira Schoten 
en	Dansgroep	Pivolté	maar	ook	heel	wat	andere	
animatie zoals kindergrime en professionele 
fotografie. Vanaf 18u start het muzikale avond-
programma. De GROS, binnenkort ‘De raad voor 
lokale	&	mondiale	duurzame	ontwikkeling’,	wil	
met Grosso Mondo de mondiale duurzame 
ontwikkeling in de spotlights zetten. Kijk voor 
meer informatie op pagina 22.
zomertent, achter het kasteel van schoten

Van 14u tot 22u

zaterdag 3 augustus
summer eVent
Op	 3	 augustus	 kan	 je	 aan	 de	 zomertent	
terecht voor de 2e editie van Summmer Event. 
Summer Event is, naast een mix van familiedag 
en festival, een benefiet. De opbrengsten 
gaan net als vorig jaar naar Kom Op Tegen 
Kanker. De dag start om 12u met een heerlijke 
barbecue, gevolgd door de Summer Games. 
Om 15u volgt er een moment van bezinning 
tijdens	de	in	memoriam.	Vanaf	17u	wordt	het	
muziekprogramma op gang getrapt. De hele 
dag staan er pop-upkraampjes en foodtrucks 
op het terrein.
zomertent, achter het kasteel van schoten
12u tot 2u

maandag 12 tot en met vrijdag 16 augustus
Cinema Cabrio
Cinema Cabrio zorgt deze zomer weer voor 
een hele week film in en voor het Kasteel van 
Schoten. Elke avond kan je genieten van een 
topfilm in openlucht en ’s middags, om 11u of 
14u,	kunnen	kinderen	vier	dagen	 lang	 in	het	
kasteel terecht voor een leuke animatiefilm. 

DE AVONDFILMS:
•	 Maandag	12	augustus:	Girl,	een	ontroerend	

en confronterend verhaal over identiteit en 
gender.

•	 Dinsdag	 13	 augustus:	 The	 House	 with	 a	
Clock in its Walls. Een fantastisch verhaal 
over een wereld van magie en duistere 
krachten.

•	 Woensdag	14	augstus:	Bohemian	Rhapsody.	
Een verpletterende ode aan Queen, hun 
muziek en zanger Freddy Mercury.

•	 Donderdag	 15	 augustus:	 De	 Dirigent.	 Een	
krachtige film op de Antwerpse moederdag 
over een straffe vrouw, Antonia Brico, die 

[ cultuur ]

Zomer in Schoten
vervelen? Dat kennen we hier niet in Schoten . Tijdens de zomer is er elke week wel iets te beleven in onze gemeente . 
Een greep uit het aanbod vind je hier . voor een compleet overzicht raadpleeg je de zomerbrochure of de website!

Een eerdere editie van de muziekavonden. Avondfilm Mary Poppins Returns staat garant voor een vleugje nostalgie.
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met haar ouders naar de Verenigde Staten 
emigreerde en daar haar droom om dirigent 
te worden nastreefde.

•	 Virjdag	16	augustus:	Marry	Poppins	Returns.	
Wie kent dit prachtige verhaal niet? Onlangs 
werd de film in een modern jasje gestoken.

DE MIDDAGFILMS:
•	 Dinsdag	13	augustus:	Ralph	Breaks	the	In-

ternet. Videospel-slechterik Ralph en mede-
buitenbeentje Vanellope von Schweetz 
moeten hun leven riskeren door naar het 
wereldwijde web te reizen, op zoek naar 
een wisselstuk.

•	 Woensdag	14	augustus:	Pluisje.	Een	verhaal	
over een jong en vrolijk vogeltje dat graag 
buitenspeelt met zijn beste vriendinnetje. 
Op een dag wordt hij aangevallen tijdens 
zijn eerste vliegles, waardoor hij niet meer 
durft te vliegen. Lastig als je naar het zuiden 
moet voor de winter!

•	 Donderdag	 15	 augustus:	 Smallfoot.	 Small-
foot zet een mythe op zijn kop als een 
slimme, jonge yeti iets vindt waarvan hij 
niet wist dat het bestond: een mens. Wie 
of wat leeft er nog meer in de wijde wereld 
buiten hun eigen besneeuwde dorpje?  

•	 Vrijdag	 16	 augustus:	 Louis	 en	 de	 Aliens.	
Louis, het twaalfjarige zoontje van een 
ufoloog ontdekt dat zijn vader het al die 
jaren bij het rechte eind had: aliens bestaan!

avondfilms: bar open vanaf 19u, film om 21u
middagfilms: om 11u en 14u
gratis – organisatie van Cinema Cabrio 
in samenwerking met de cultuurraad en 
cultuurdienst

zondag 18 augustus
torenConCert: Wenen-brussel-Wenen
De intense band tussen Wenen en Brussel 
vormt de kern van dit programma. De Brusselse 
componist De Croes en zijn Weense tijdgenoot 
Mozart herleven tijdens dit concert. Maar er 
wordt ook ode gebracht aan de vooraanstaande 
classicist	 Pieter	 van	Maldere.	 Het	 Terra	 Nova	
Collective brengt dit repertoire voor het grote 
publiek op zondag 18 augustus. Zie ook pagina 
31	van	deze	 Info	Schoten.
Voor het kasteel van schoten 18u – gratis

Vrijdag 23 augustus
sCHoten zingt
De succesformule van Schoten Zingt blijft 
ongewijzigd.	 Om	 19u30	 worden	 de	 deuren	
van de zomertent geopend voor iedereen, 
vanaf	 20u30	 start	 de	 samenzang	 en	 kan	 je	
gekende liedjes meezingen uit volle borst. 
De teksten kan je volgen in gratis krantjes. 
Ambiance verzekerd! Voor het oudere publiek 
zijn er stoelen voorzien en zoals elk jaar gaat 
de opbrengst naar zorgbehoevenden uit de 
eigen gemeente. Er zijn frietjes, hamburgers, 
ijsjes en een cavabar voorzien, alles aan 
democratische prijzen.
een organisatie van masters schoten
zomertent, achter het kasteel van schoten
gratis 

zaterdag 31 augustus
park Happening
De laatste zaterdag van de zomervakantie 
is er het familie-evenement van het jaar: de 
Park	 Happening.	 Tussen	 11u	 en	 18u30	 is	
het terrein voor de kinderen en tieners. Zij 
worden voorzien van een heleboel activiteiten 
en	 randanimatie.	 Om	 17u45	 trekt	 dj	 Ive	
Peeters	 het	 feestgedruis	 op	 gang	 met	 een	
toffe kinderdisco. Zoals elk jaar staan er weer 
heel	 wat	 artiesten	 op	 het	 podium	 van	 Park	
Happening Schoten. Het familie-evenement 
boekte een swingende en onvergetelijke show 
van De KetnetBand voor de kinderen. Later op 
de avond zet Willy Sommers de zomertent op 
zijn kop met anderhalf uur hits uit zijn eigen 
repertoire en als kers op de taart zorgt Cookies 
and Cream voor de nodige ambiance met hun 
ijzersterke covers. De avond afsluiten gebeurt 
nog steeds op de dansvloer, dit keer met een 
dj-set	 van	 Nadiem	 Shah.	 Kijk	 op	 pagina	 23	
voor	meer	informatie	over	de	Park	Happening.
www.schoten.be/parkhappeningschoten
gratis – in en rond de zomertent, 
achter het kasteel van schoten

donderdag 5 tot en met zondag 8 september
FasHion daYs
Het festival voor de modeliefhebber waar alle 
fashionistas in Schoten en omstreken alvast 
reikhalzend naar uitkijken! Op donderdag 5 

september begint dit jaarlijkse evenement en 
gedurende vier dagen, dus ook op zondag, ben 
je van harte welkom.
organisatie: ambs

zaterdag 14 september
openingsaCt CC: pigbag armY
‘Pascal	 de	 Klankman’,	 de	 trouwe	 geluidsman	
aan de zijde van Tom Waes in onder andere 
Tomtestosteron en Wauters vs Waes, blaast zijn 
discobar	PIGBAG	uit	de	 jaren	 ’80	 terug	nieuw	
leven in. Hij schakelt daarvoor de hulp van 
Jan	Van	Eyken	(De	Kreuners),	Axl	Peleman	en	
Eline De Munck in. Dit alles aangevuld met een 
liveband. Neem je dansschoenen maar mee 
voor deze pittige en verrassende rollercoaster 
doorheen de muziek van de jaren ’90!
Cultuurcentrum schoten, de kaekelaar
inkom: 20 euro. (abonnementshouder CC en 
studenten: 18 euro, aan de kassa +1 euro)
meer info en tickets: Cultuurcentrum schoten, 
03 680 23 40, cultuurcentrum@schoten.be, 
www.ccschoten.be

zondag 15 september
oldtimer treFFen
Vorig jaar vond het eerste Schotens Oldtimer 
treffen plaats. Het Marktplein stond vol met blin-
kende bolides, vier- en tweewielers, uit de oude 
tijd en dat riep bij heel wat mensen nostalgie 
op. Ook dit jaar is iedereen welkom op de Markt. 
De opbrengst van het Schotens Oldtimer treffen 
gaat integraal naar begeleidingshuis Juno. 
organisatie tC koningshof
Van 9u tot 15u – markt

zondag 29 september
VlottentoCHt
Op zondag 29 september wordt de Schotense 
Vaart, na een jaartje onderbreking wegens te 
lage watertemperatuur, terug het strijdtoneel 
van een zeeslag van epische proporties. 
Tijdens de jaarlijkse vlottentocht nemen 
Schotense jeugdverenigingen het tegen elkaar 
op met hun zelfgemaakt vlot. Er zijn prijzen 
te verdienen in verschillende categorieën: 
snelste tijd, meeste deelnemers, creatiefste 
vlot, fairplay en de ‘net niet’ prijs. 
organisatie: jeugdraad schoten

Oude bolides spotten tijdens het oldtimer treffen.Een mooi verhaal over je angsten overwinnen.
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Tent Park van Schoten
GRATIS inkom

Zaterdag 27 juli
van 14 tot 22 uur

Een initiatief van de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Verantwoordelijke uitgever: Veronique D'Exelle, p.a. Gemeentehuis Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

[ cultuur ]

infoSchotenjuli

vier op-en-top Schotense 
muziekavonden
de muziekzomeravonden zijn op-en-top schotens! ze worden 
niet alleen georganiseerd vanuit de cultuurdienst en de 
cultuurraad, ook alle muziekgroepen hebben een schotense 
link. benieuwd naar ons lokaal talent?

hiervoor de GROS of Herman contacteren via 
herman.verhelst4@telenet.be.

wereldspel
Natuurlijk blijft het niet enkel bij informatie, 
eten en drinken. De organisatie van Grosso 
Mondo is vastbesloten er een feest voor jong 
en oud van te maken. Zo kunnen de kleinsten 
zich uitleven bij de kindergrime, is er een we-
reldspel in de namiddag waarbij de nadruk ligt 
op andere culturen en komt Capoeira Schoten 
ook een indrukwekkende voorstelling geven. 
In de avond kan je dansen op Reggae van 
Heartwash en op zwoele Latin van Quantum 
Café. Bij het drukken van deze Info Schoten zijn 
nog niet alle activiteiten bekend, maar wat vast 
staat is dat het een leuk feestje zal worden! 

grosso mondo
zaterdag 27 juli 2019 van 14u tot 22u
zomertent in het gemeentepark
kasteeldreef 61
Neem een kijkje op het Facebook-evenement: 
Nieuw in Schoten: GROSso Mondo Wereldfeest’.

Gezocht! 
Zin om mee te werken aan dit leuke feest? 
De organisatie is nog op zoek naar enkele 
handige Harry’s die mee willen helpen met 
de op- en afbouw. Iets voor jou? Geef dan 
een seintje aan Herman Verhelst via herman.
verhelst4@telenet.be.

Of ze dan niet in het vaarwater van folklore-
festival Hello!Schoten komen, dat twee weken 
eerder neerstrijkt in het park? “Nee hoor”, 
vertelt Herman Verhelst, initiatiefnemer en 
lid van GROS Schoten. “We willen juist een 
aanvulling zijn op het werelddansfestival. 
We zijn zeker geen concurrentie. Zo ligt bij 
Grosso Mondo meer de nadruk op een gezellig 
samenzijn met een hapje en een drankje in 
een werelds kader, waarbij de verschillende 
standhouders een centje kunnen verdienen 
voor hun hulporganisatie of project.” 

Fusie GrOS en milieuraad
Binnenkort fuseren de GROS en de Milieuraad 
in de nieuwe Raad voor Lokale en Mondiale 
Duurzame Ontwikkeling. De beide raden von-
den elkaar in hun missie om een betere wereld 
te creëren. Momenteel wordt de administratie 
rond de nieuwe raad afgerond. Deze nieuwe 
raad zal zich vooral buigen over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (de zogenaamde 
SDG’s) van de Verenigde Naties. Voorbeelden 
van deze doelstellingen zijn: geen armoede, 
duurzame steden en gemeenschappen, 
klimaatactie en verantwoorde consumptie en 
productie. “Thema’s die ons allemaal aanbe-
langen”, meent Herman. “Ik denk dat iedereen 
zich wel zorgen maakt over bijvoorbeeld de 
plasticsoep in onze oceanen. Daarom willen 
we ook aan de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen aandacht besteden op het 
Grosso	 Mondo-feest.”	 Personen,	 projecten	 of	
verenigingen die hier rond werken en graag 
een stand bemannen op het feest, mogen 

Grosso mondo
Een wereldfeest voor en door de wereld
schoten is weer een feest rijker. op zaterdag 27 juli 2019 tovert de gemeentelijke raad 
voor ontwikkelingssamenwerking of kortweg gros, het gemeentepark om tot een compleet 
wereldfestival. “We vonden dat er nog wel een feestje bij kon in onze gemeente.”

zondag 21 juli 
Harmonie sinte-CeCilia
Heeft onze Koninklijke Harmonie Sinte-
Cecilia nog introductie nodig? Jarenlang 
staan ze al garant voor sfeer en gezelligheid 
op de Schotense muziekavonden. Wist je dat 
deze harmonie bijna uitsluitend uit rasechte 
Schotenaren bestaat? Hun dirigent, Niko 
Deman, is ook nog eens docent aan de 
Academie Schoten.

donderdag 25 juli 
CoVer-up
Drummer van dienst bij de band Cover-Up is 
Schotenaar Marc Ségal. Hij stond mee aan de 
wieg van het Rockhuis in jeugdhuis Kaddish. 
Wie houdt van gitaarrock, kan maar beter 
naar het optreden van Cover-Up komen. Met 
onder andere covers van The Kinks, Metallica 
en Bon Jovi op het repertoire mag je jezelf 
aan een stevige avond verwachten.

donderdag 1 augustus 
bob, Frank en zussen
Gina Claessens, één van de zussen in ‘Bob, 
Frank en Zussen’, heeft generaties Schotense 
kinderen hun eerst stapjes in muziek, woord 
en dans leren zetten. Dat gebeurde allemaal tij-
dens de lessen ‘ritmiek’ in Academie Schoten.
Bob, Frank en Zussen slaagt erin om oude 
muziek op een speelse en eigenwijze manier 
weer een actuele klank te geven met onder 
meer	 blokfluiten,	 violen	 en	mandolines.	 En	
neem ‘oude muziek’ maar letterlijk: op de 
planning staat een mix van eigentijdse inter-
pretaties van muziek uit de middeleeuwen 
en renaissance. 

donderdag 8 augustus 
sunrise sWing band
In dezelfde befaamde Academie maakten 
Linde, Johan en Wolf van de Sunrise Swing 
Band regelmatig samen muziek. Ondertus-
sen zijn ze een gekende band in het 
Antwerpse en brengen ze de schitterende 
ballroomsfeer	 van	 de	 jaren	 ’30,	 ’40	 en	 ’50	
in een schitterend hedendaags jazzjasje. 

kom eens kennis maken
De muziekavonden zijn het ideale moment om kennis te 
maken met de leden van de cultuurraad. Je vindt hen aan de 
bonnetjesverkoop. Heb je ook ideeën rond cultuur in Schoten, 
spreek hen dan gerust eens aan!
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Tent Park van Schoten
GRATIS inkom

Zaterdag 27 juli
van 14 tot 22 uur

Een initiatief van de Gemeentelijke Raad 
voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Verantwoordelijke uitgever: Veronique D'Exelle, p.a. Gemeentehuis Schoten, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

infoSchotenjuli

[ verKiezingen ][ cultuur ]

infoSchotenjuli

Park	Happening	Schoten	is	ondertussen	meer	
dan een gevestigde waarde in Schoten. Elk 
jaar zakken enkele duizenden bezoekers af 
naar dit feestelijk en symbolisch slotfeest 
van de zomervakantie. Traditioneel vindt het 
gratis evenement voor kinderen, jongeren en 
volwassen plaats op de laatste zaterdag van 
de	zomervakantie.	Dat	 is	dit	 jaar	zaterdag	31	
augustus 2019. 

De jeugddienst gaat steeds op zoek naar 
nieuwe namen om op de affiche te zetten. 
Dat is niet altijd een eenvoudige opdracht, 
want de afgelopen jaren zijn er al heel wat 
spectaculaire namen de revue gepasseerd. 
Denk maar aan Natalia, Laura Tesoro, de 
Helden, Jelle Cleymans en Café Flamand. 
Gelukkig groeit het doelpubliek mee met het 
evenement, waardoor we al eens een kinderact 
opnieuw kunnen uitnodigen. De Ketnetband 
kon zo ook al eens eerder kennis maken met 
de	charmante	setting	van	de	Park	Happening	
Schoten. 

De ketnetband
Dit jaar staat De Ketnetband met een paar 
nieuwe gezichten opnieuw op de planken 
voor de jongste bezoekers. Sien, Maureen 
en Gio maakten vorig jaar al eerder kennis 
met de bezoekers van de zomertent toen 
ze als de ‘Helden’ kwamen optreden. Dit jaar 
krijgen ze versterking van Elindo, Céline en 
Michiel. Samen vormen ze De Ketnetband en 
zorgen ze voor een onvergetelijke, swingende 
en knettergekke show. De Ketnetband wordt 
voorgegaan	om	17u45	door	dj	Ive	Peeters.	Na	
deze muzikale opwarming sluit De Ketnetband 
naadloos aan.

willy Sommers
Ze noemen hem ‘de sultan van het Vlaamse 
lied’.	Met	45	jaar	ervaring	heeft	Willy	Sommers	
een rugzak vol hits op zijn palmares. In 2018 
bewees Sommers nog aan gans Vlaanderen 
dat hij nog lang niet uitgerangeerd is. De 
charmezanger speelde namelijk de show van 
zijn	 leven	op	de	festivalweide	van	Pukkelpop	
en won zo ook de harten van de jongere ge-
neratie. We verwachten ons aan een repertoire 
waarin meezingers zoals ‘Als Een Leeuw In Een 
Kooi’, ‘Sandy’ en ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’ 
niet zullen ontbreken. 

Cookies And Cream
Niet alleen Willy Sommers zakt voor de 
eerste keer naar Schoten af. Dit jaar strikten 
de organisatoren eindelijk Cookies And 
Cream,	 een	 primeur	 voor	 Park	 Happening	
Schoten. Dit energieke zestal werd initieel 
voor de lol opgericht in een tijdperk waar er 
nog sprake was van Gameboys en Jurassic 
Park.	 Maar	 de	 muzikanten	 besloten	 om	 de	
definitie van de zoveelste coverband een 
bredere invulling te geven. Hun belangrijkste 
doel: elk publiek bij hun nekvel grijpen met 
zorgvuldig geselecteerde hits in een energieke 
en vermakelijke liveshow. Deze showbeesten 
en sfeermakers swingen ongetwijfeld het dak 
van de zomertent. 

park party 
Na	 het	 laatste	 optreden	 is	 er	 nog	 een	 Park	
Party	met	dj	Nadiem	Shah.	Je	hebt	misschien	
al eerder gedanst op zijn dj-set op onder 
andere	Pukkelpop,	Rock	Werchter	of	Laundry	
Day. Aan dat lijstje met festivals kan hij nu 
hét	 evenement	 van	 het	 jaar	 toevoegen:	 Park	
Happening Schoten.

In 't kort
•	 11u:	 de	 eerste	 activiteiten	 en	 animaties	

voor de kinderen en jongeren starten.
•	 17u45:	het	muzikale	gedeelte	gaat	van	start	
met	eerst	dj	Ive	Peeters	en	de	Ketnetband.	

 Daarna volgt Willy Sommers en hoofdact 
Cookies And Cream. Afsluiten doen we met 
dj Nadiem Shah. 

Het	Park	Café	blijft	geopend	tot	3u	 ’s	nachts.	
www.schoten.be/parkhappeningschoten

vlaanderen Feest
‘Feestival’ Vlaanderen Feest wordt ook dit 
jaar opnieuw georganiseerd. in schoten kan 
je op zaterdag 6 en zondag 7 juli komen 
feesten ter ere van Vlaanderen.

Concertmis 
zaterdag 6 juli 2019 – 18u sint-Cordulakerk

Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt het 11 
juli-komitee een concertmis in de Sint-
Cordulakerk met werk van diverse Vlaamse 
componisten. 
gratis toegang.

Schoten viert vlaanderen 
zaterdag 6 juli – 20u30 CC de kaekelaar

Deze avond wordt georganiseerd in samen-
werking met Nekka vzw, die ook jaarlijks de 
Nekka-nacht in het Sportpaleis organiseert: 
een groots festival met uitsluitend Neder-
landstalige muziek. Verwacht je op zaterdag 
6 juli aan een mini-versie van de Nekka-
nacht! Bij ons op de affiche: Stoomboot, 
Sabien Tiels, Amaryllis Temmerman en Johan 
Verminnen.
tickets kosten 5 euro en kunnen gekocht 
worden bij de balie Vrije tijd (sint-Cordu-
lastraat 10 of 03 680 23 40).

Academische zitting 
zondag 7 juli – 11u kasteel van schoten

De academische zitting is de officiële 11-juli-
viering in Schoten. Burgemeester Maarten De 
Veuster en voorzitter van het 11 juli Komitee 
Schoten Bart Fierens geven toespraken en 
reiken de zevende Ridder in de Orde van de 
Schotense Leeuw uit. De eer gaat dit jaar naar 
Beatrijs Van Craenenbroeck. Lees meer over 
Beatrijs	op	pagina	24.	
Aansluitend aan de academische zitting is 
er een gratis receptie. Iedereen welkom! 
gratis toegang. 

Eerste keer Cookies and Cream 
op park Happening
voor de 22ste editie van park Happening Schoten heeft de jeugddienst eindelijk 
Cookies And Cream kunnen strikken . Zij stonden al lang op het verlanglijstje! 
Andere topnamen zijn De ketnetband, willy Sommers en dj nadiem Shah .

Cookies And Cream staat garant voor een zalig feestje.

De knotsgekke Ketnetband is er ook weer bij.
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Ze volgde een hogere handelsopleiding en 
was	 maar	 liefst	 14	 jaar	 exportmanager	 in	
een Amerikaans bedrijf. Twee zaken die je 
niet meteen zou verzoenen met het creatieve 
denkproces van een schrijver of dichter. Toch 
heeft haar carrière haar juist goed geholpen 
om de stappen in de literaire wereld te kunnen 
zetten, vertelt Beatrijs: “Ten eerste heb ik in dat 
bedrijf mijn man leren kennen. Ten tweede kon 
ik een groot netwerk uitbouwen van consuls 
en ambassadeurs, en dat is me later goed van 
pas gekomen.”

Tijdens haar job als exportmanager stond haar 
literatuurhobby op een laag pitje. “Ik schreef 
nog wel poëzie, maar het lag er allemaal maar 
op een stapeltje te liggen. Mijn man vond het 
zo jammer dat ik er niets mee deed”, vertelt 
ze. Al van kindsbeen af schrijft Beatrijs zelf 
gedichten en kinderverhalen. “Toen heb ik 
besloten om te stoppen met werken en voluit 
voor mijn passie te gaan.”

Anton van wilderode 
Zo ging ze bijvoorbeeld naar het Internationale 
Poëziefestival	 in	Leuven.	“Daar	had	ik	onmid-
dellijk veel contact met de bezoekers en 
dichters.	 Ik	 had	 natuurlijk	 14	 jaar	 lang	meer	
Engels dan Nederlands gesproken, en ook 
Frans en Duits, dus op zo’n internationaal 
festival kwamen mijn talen goed van pas”, 
knipoogt ze. “Toen vroeg de organisatie of 
ik het festival mee wou organiseren. Maar 
ik was eigenlijk gestopt om zélf te kunnen 
gaan schrijven”, lacht Beatrijs en ze haalt 
haar schouders op. “Je kan het wel raden, 
toen ben ik aan het organiseren gegaan. Zo 
organiseerde ik ook een poëzie-evenement 
op de Universiteit van Antwerpen.” Het is daar 
dat ze voor het eerst terug in aanraking kwam 
met de poëzie van Anton van Wilderode. “Ik zag 
daar de poëzie van Anton van Wilderode op de 
grond liggen. Het waren vertaalde bundels naar 
het Italiaans en het Frans. Ik was natuurlijk 
verbaasd dat dat daar lag!” Beatrijs schudt 
met haar hoofd. “Als exportmanager kon ik 
dat niet vatten. Die boeken moesten eigenlijk 
in Italië zijn!” 

“mijn internationaal netwerk van 
ambassadeurs en consuls is me 

goed van pas gekomen .”

Vol ongeloof stapte Beatrijs op dichter Anton van 
Wilderode af. Hij was toen zelf ook aanwezig. 
“Ik vertelde hem dat ik het raar vond dat zijn 
werk vertaald werd, maar dat er verder niets 
mee gedaan werd. Hij keek mij met grote 
ogen aan. Ik zei hem dat het niet vanzelf zou 
gebeuren, en dat hij er iemand achter moest 
zetten.” En zo geschiedde. Beatrijs bracht 
mensen van een hoog niveau samen en zo 
werd de Internationale Vriendenkring van Anton 
van	 Wilderode	 opgericht	 in	 1993.	 “Politicus	
Mark Eyskens was onze eerste voorzitter”, 
vertelt Beatrijs. “Als je op internationaal niveau 
wilt werken, moet je natuurlijk met iemand 
serieus afkomen. Ook Elisabeth Eybers, een 
van de grote Afrikaanse dichters, hoorde bij 
ons gezelschap.” Samen met de leden van 
de Internationale Vriendenkring van Anton van 
Wilderode reisden ze heel Europa rond: van 
ambassades naar consulaten en universiteiten. 

Jubileum
Ondertussen bestaat de vereniging 25 jaar. 
“Concreet wilt dat zeggen dat ik meer dan 
100 evenementen heb georganiseerd ter 
promotie van Anton van Wilderode, zowel 
in binnen- als buitenland. We hebben een 
twintigtal publicaties uitgebracht, waaronder 
vertalingen	in	het	Fins,	Zweeds,	Portugees…”	
Binnenkort vertrekt Beatrijs opnieuw naar 
Bulgarije, waar een duo-bundel met werk van 
Anton van Wilderode en een Bulgaarse dichter 
wordt uitgebracht. 

Het is speciaal dat Beatrijs de vereniging 
oprichtte samen met de dichter. “Ik kende 
Anton al van toen we klein waren. We zaten 
samen in de klas.” Ondertussen is Anton al 
twintig jaar overleden. “Hij was er heel trots op, 
dat we zijn werk onder onze vleugels namen.” 

kostenplaatje
De Internationale Vriendenkring van Anton van 
Wilderode krijgt geen vast bedrag. Voor elk 
project moeten ze opnieuw dossiers opstarten 
en geld aanvragen. “En dat wordt steeds 
moeilijker”, vertelt Beatrijs. “Cultuurprojecten 
krijgen niet meer zo gemakkelijk geld. En naar 
het buitenland gaan, dat kost nu eenmaal 
geld”, zucht ze. “Niemand in het buitenland 
zit te wachten op eender welke dichter. Je 
moet dat zelf doen, je toegang zoeken tot die 

dingen, samenwerken met het Ministerie van 
Cultuur ter plekke. Enkel zo krijgen we zijn 
werk verspreid.”

“poëzie, dat is kijken, kijken, kijken .”

weemoed
“Als je het werk van Anton van Wilderode 
in één woord moet omschrijven dan zou ik 
‘weemoed’ kiezen”, vertelt Beatrijs. Weemoed 
is een vorm van melancholie, waarbij je iets of 
wat bedroefd terugkijkt op iets fijns dat voorbij 
is. “De weemoed in zijn werk is onvoorstelbaar 
mooi. Hij verwoordt alles zo prachtig. De inhoud 
is zeer mooi, het heeft echt iets waardevols 
te zeggen. Er zit ook een fantastisch ritme in 
zijn werk en de manier waarop hij rijmt is zo 
natuurlijk.” 

Anton schreef vaak over de natuur. “Hij zei me 
altijd: poëzie, dat is kijken, kijken, kijken. Alles 
observeren en opslorpen en dat vermalen met 
je eigen gevoelens. Dat zet je dan op papier.”

De essentie benaderen
Juist daarom is het niet eenvoudig om 
gedichten te vertalen. “Het is aartsmoeilijk”, 
zegt	Beatrijs.	 “Poëzie	moet	sowieso	door	een	
dichter vertaald worden. Enkel een dichter kan 
zich die vrijheid permitteren. Om te beginnen 
moet je de inhoud bewaren, en dan ook nog 
eens de klank en het ritme. Je vertaling moet 
zo dicht mogelijk bij het origineel komen, maar 
soms bestaat een woord gewoonweg niet in 
een andere taal. Dan moet je het omschrijven 
met twee of drie andere woorden, maar als je 
dan ook nog eens het rijm moet bewaren dan 
kan je je wel inbeelden wat voor een moeilijke 
taak dat is.” 

Hoewel het moeilijk is, doet Beatrijs het graag. 
Als ze een taal niet machtig is, zoals bijvoor-
beeld	 Chinees	 of	 Pools,	 dan	werkt	 ze	 samen	
met vertalers. Ze is niet bang om vertalers 
opnieuw aan het werk te zetten. “Soms hebben 
ze dagenlang gewerkt aan een vertaling, en 
dan moet ik hen teleurstellen omdat ze de 
essentie van wat de dichter zegt niet bewaard 
hebben. Ze zeggen dan wel eens ‘vertalen is 
verraden’, maar die vlieger gaat voor poëzie 
niet op. De essentie moet blijven kloppen. 
Anders doe je de ziel van het gedicht dood.” 

[ cultuur ]

infoSchotenjuli

“Hij was heel trots dat we zijn werk onder 
onze vleugels namen” 
Dichteres Beatrijs van Craenenbroeck wordt op de academische zitting van vlaanderen Feest in Schoten geridderd 
tot zevende ridder in de Orde van de Schotense leeuw . Ze wordt in de bloemetjes gezet voor haar bijdrage tot de 
internationale uitstraling van poëet Anton van wilderode, een van de grote vlaamse dichters
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Zevende ridder
“Ik ben natuurlijk zeer vereerd dat ik de 
zevende Ridder in de Orde van de Schotense 
Leeuw mag worden. Voor mij heeft het getal 
zeven een speciale betekenis: doorheen 
heel mijn leven volgt het getal mij. Ik ben 
geboren op de zevende dag van de zevende 
maand, kocht mijn huis op de zevende dag 
van	de	 zevende	maand	 in	1977	en	als	 ik	 op	
reis ga beland ik ook meestal in een kamer 
met	 nummer	 7”,	 lacht	 Beatrijs.	 “Dat	 ik	 nu	 de	
zevende ridder mag worden, is dus toch wel 
weer speciaal!”

De prijs (een erelint) wordt jaarlijks uitgereikt 
door de VVS (Vlaamse Verenigingen Schoten). 
De leden van de VVS waren het unaniem 
eens met de verkiezing van Beatrijs Van 
Craenenbroeck als zevende ridder. Voorzitter 
van het 11 juli Komitee Schoten, Bart vertelt: 
“Beatrijs krijgt deze onderscheiding voor haar 
tomeloze inzet bij het verspreiden van onze 
taal en cultuur. Het is niet evident om de poëzie 
van één van onze grootste Vlaamse dichters 
wereldwijd onder de aandacht te brengen, 
maar Beatrijs is daar met verve in geslaagd!”

Assepoes
wind sliert helder grijs

rond mijn kinderparadijs

Op de zolder met wit pleister

lopen zoete sporen bijster

waar mijn waanmoed leven kon

zachtjes in een droomcocon

met feeën en koetspompoenen

vogelzang en prinsenzoenen

Een grote koning schrijft zijn naam

met sterrenstof op ’t kleine raam

en naast het rode divanbed

heeft hij een doos vol kralen gezet

In het maanlicht rijpen schimmels

stof slaapt op de poppevingers

Ik haal de muizen uit de val

en breek mijn schoentje van kristal

© Beatrijs Van Craenenbroeck

Het gedicht “Assepoes’ 
komt uit de bundel  ‘Schuilnaam’, 

uitgegeven door Uitgeverij ‘P’.

infoSchotenjuli
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“Het grootste doel van onze dienst is de zorg 
‘vermaatschappelijken’. Hoe meer je voor 
elkaar zorgt, hoe langer mensen zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen”, vertelt ze. 
Buurtgerichte zorg focust zich niet alleen op 
ouderen in onze gemeente. 

“Een voorbeeld: je bent alleenstaand en je 
breekt een been. Je familie woont veraf en 
je vrienden hebben het allemaal ‘druk druk 
druk’. Hoe doe je je inkopen? Of je moet op 
het laatste nippertje nog naar een belangrijke 
vergadering. Wie let er even op de kinderen? 
Het antwoord is simpel: vraag het aan je 
buren of bied als goede buurman/vrouw zelf 
je hulp aan.” 

[ Samenleven ]

infoSchotenjuli

“Zorgen voor elkaar 
zit vaak al in de kleine dingen”
Buurtgerichte zorg  is een nieuwe dienst binnen onze gemeente die buren actief 
probeert te maken op vlak van zorgen voor elkaar . “Buurtgerichte zorg bestaat 
al in enkele buurtgemeenten”, vertelt beleidsmedewerker Inge ledoux . “Die 
gemeenten gaan wij nu gewoon inhalen op dat vlak . Ik ben helemaal klaar om 
alle Schotenaren met elkaar te verbinden . Alles start vanuit een ontmoeting 
en een activiteit .”

Volgens Inge is er momenteel nog teveel 
sprake van drempelvrees om hulp te vragen 
aan je buren. “Ik wil mensen echt warm maken 
om elkaar te helpen. Er is niks verkeerd mee. 
Enkele jaren geleden heb ik zelf ook veel 
steun gehad aan mijn buren en die ervaring 
probeer ik nu te delen met heel Schoten. Welke 
projecten daarbij komen kijken kan ik nog niet 
verklappen. Ik ben bezig met iets heel leuk uit 
te werken”, knipoogt ze. 

Inge bruist van de ideeën. “Mijn grootste wens 
is om een 10 op 10 te halen op vlak van 
sociaal contact”, zegt Inge. “Ik wil mensen 
horen zeggen: ‘mijne buurman, dat is nu eens 
nen behulpzame mens sé. Daar heb ik veel 

hulp aan gehad’. Iedereen zou voor iedereen 
moeten zorgen. Ik weet dat dat gemakkelijker 
gezegd is dan gedaan omdat de meeste 
mensen fulltime werken en een gezin hebben, 
maar ik zie dat als een uitdaging. Hulp bieden 
hoeft niet groot te zijn. Boter meebrengen van 
de winkel of de post uit de brievenbus halen 
doet al heel veel.” 

meer informatie
Contacteer dan inge ledoux:
inge.ledoux@ocmwschoten.be
(03) 680 06 77

Er zijn ook infomomenten 
over buurtgerichte zorg:
•	 Woensdag 26 juni 14.00u 
 dienstencentrum ’t Dorp -
 Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
•  Woensdag 10 juli 14.00u 
 dienstencentrum Cogelshof
 Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten
•  Woensdag 14 augustus 14.00u 
 dienstencentrum ’t Dorp 
 Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
• Woensdag 18 september 14.00u 
 dienstencentrum Cogelshof 
 Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten
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De	 gemiddelde	 volwassen	 Vlaming	 zit	 8,3	
uur per dag. Zestig procent van de werkende 
Vlamingen heeft een zittend beroep en bij hen 
loopt de dagelijkse zittijd op tot meer dan 9 
uur per dag. Dat blijkt uit een enquête die 
ziekenfonds	 Partena	 liet	 uitvoeren	 bij	 meer	
dan	 duizend	 Vlamingen	 in	 2017.	 Stilzitten	
roest, zeggen ze wel eens en daarom lanceerde 
de Vlaamse Overheid het project Bewegen op 
Verwijzing. 

Je bewegingscoach helpt je terug op weg 
naar een actiever en gezonder leven met een 
beweegplan op maat. Zo leer je bewegen of 
‘sport’ weer te integreren in je dagelijks leven. 
Hij of zij motiveert je om je beweegplan uit 
te voeren en vol te houden. Je gaat dus niet 
samen met je coach sporten, dat doe je zelf.

verwijsbrief
Om te kunnen starten met het traject, praat je 
eerst met je huisarts. Je arts zal een verwijs-
brief opstellen waarmee je beroep kan doen 
op een BOV-coach. Ook Schotenaar Catherine 
kreeg zo’n verwijsbrief: “Ik deed al een hele tijd 
niets. Ik stond ’s ochtends op, en bleef daarna 
stil zitten. Op de duur had ik ook zelf het gevoel 
dat ik gewoonweg niet meer in gang geraakte.”

Catherine kwam terecht bij Joost, Beweging Op 
Verwijzing-coach voor Schoten. “Samen met 
Catherine bekeek ik tijdens onze coachingses-
sies welke bewegingsvormen haar lagen en 
welke ze graag doet. Zo zochten we samen 
naar een geschikt moment om beweging 
in te plannen in haar dagelijks leven.” Elke 
klant krijgt een eigen aanpak op maat. “Door 
coachinggesprekken en heel veel initiatief bij 
de deelnemer te leggen, proberen we beweging 
weer een vaste plaats in het leven te geven.”

“Samen met Joost zocht ik naar een fijne 
manier om te bewegen”, vertelt Catherine. 
“Wandelen bleek voor mij ideaal te zijn.” 
Een zwaardere sport was voor Catherine niet 
mogelijk omdat ze last heeft van artrose en 
een knieblessure heeft. Ook daar houdt Joost 
als bewegingscoach rekening mee. 

Omdat Catherine maar moeilijk terug in gang 
geraakte, stelden ze samen een planning op. 
“De afspraak was dat ik iedere dag voor 11 uur 
moest gaan stappen.” Ondertussen heeft ze de 
smaak te pakken: “In het begin was het echt 
een opgave, ondertussen gaat het vanzelf”, 
zegt ze trots. “Ik wissel nu ook het wandelen 
met fietsen af.”

Succesbeleving 
“De kunst ligt er in om samen met de deelne-
mer zo op maat te werken, dat je op een relatief 
korte termijn een soort van succesbeleving 

[ verKiezingen ][ gezondheid ]
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Even de fut kwijt? 
Een Bewegen Op verwijzing-coach helpt je weer op weg
Een drukke periode, een veeleisende job of een lichamelijk probleem . Er zijn tal 
van redenen waarom je even weer wat minder beweegt . maar des te langer je 
stilzit, des te moeilijker het wordt om terug in beweging te komen . Een Bewegen 
Op verwijzing-coach kan je dat duwtje geven dat je nodig hebt .

kan genereren”, vertelt Joost. “En als die 
succeservaring er snel is, gaan de deelnemers 
bewegen sneller als iets positiefs ervaren en 
niet als een opgave. En alles wat je positief 
ervaart, ga je ook sneller herhalen.” 

“Dat klopt”, pikt Catherine in. “Voor mij is het 
wandelen van een opgave naar een ontspan-
ning	gegaan.”	Ze	zwaait	met	haar	vinger:	“Plus,	
je voelt je fysiek ook beter!” 

Ook de gesprekken met coach Joost zijn voor 
haar een stimulans: “Er zit een gezonde druk 
op. Wanneer ik ging wandelen dacht ik in het 
begin vaak: ‘ik wil toch tegen Joost kunnen 
zeggen dat ik vandaag weer ietsje meer heb 
gedaan’.” Ook als het niet lukt, staat coach 
Joost klaar. “Dan bekijken we samen hoe dat 
komt. Ligt dat aan een blessure? Ligt dat aan 
hoe je jezelf voelt op dit moment? Ligt dat aan 
dagplanning? Samen bekijken we dan weer 
verder hoe we het anders kunnen aanpakken.”

laagdrempelig
“Het is niet de bedoeling om direct hoog in 
te zetten”, vertelt Joost. “Ik verwacht niet 
dat je meteen een Antwerp Ten Miles kan 
gaan lopen. De bedoeling is om terug op een 
comfortabele manier te bewegen. Soms is dat 
sporten zoals lopen of fitnessen, bij anderen 
is het gewoon terug meer bewegen: een 
halfuurtje wandelen of eens de fiets nemen 
voor korte verplaatsingen.”

en hoe zit het bij jou? spring, loop, dans, 
fiets… na het lezen van deze info schoten, 
en maak de eerste beweging naar een 
gezonder leven! 

meer informatie
Heb je zelf ook nood aan meer beweging? 
Praat	 erover	 met	 je	 huisarts	 en	 vraag	 een	
verwijsbrief. Zo kan je deelnemen aan een 
‘bewegen op verwijzing’-traject. De enige 
vereiste is dat je dat je minstens 16 jaar bent. 

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteer je van 
heel lage tarieven. Je betaalt je coach maar 5 
euro per kwartier voor een individuele sessie, 
en 1 euro per kwartier voor een groepssessie. 
De Vlaamse Overheid en/of je ziekenfonds 
komt gedeeltelijk tussen in de kosten. 

meer informatie op www.bewegenopverwij-
zing.be of bij je huisarts.
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emelie (18) begon op haar zevende met 
woordatelier. 
“Nu ben ik 18 jaar en zit ik in mijn laatste 
jaar drama. In de vierde graad van Woord kan 
je kiezen tussen Spelen (drama), Vertellen 
(voordracht) en Spreken (presentatie). Mijn 
ouders hadden me vooral ingeschreven omdat 
ik als kind zo verlegen was. Door voor te dragen 
leer je echt je onzekerheid overwinnen. Je 
moet dus zeker geen extravert persoon zijn om 
toneel te kunnen spelen. De vaardigheden die 
ik hier heb geleerd, zullen in mijn verdere leven 
zeker van pas komen. Ik kan me nu beter ver-
plaatsen in iemand anders’ gevoelens. Ik kan 
voor een groep staan en presentaties geven. 
En ik heb vrienden voor het leven. We zijn na 
al die jaren een super hechte groep geworden.”
 
jeroen rondt zijn vijfde jaar schilderkunst af 
met sterke landschappen. 
“Ik heb in de jaren negentig vrije grafiek 
gestudeerd in Antwerpen, waar ik ook met 
schilderkunst in aanraking kwam. Tien jaar na 
mijn studie pikte ik het schilderen weer op. 
Maar ik merkte dat ik wat gewrongen zat met 
mijn kleurgebruik. Ik gebruikte veel aardetinten 
en was bang om felle kleuren te hanteren. 
Mijn grafische opleiding zal daar zeker voor 
iets tussen gezeten hebben. Om daarvan los 
te	 komen	 ben	 ik	 in	 2014	 aan	 de	 academie	
begonnen. Door meer kennis over kleuren 
aangereikt te krijgen en natuurlijk ook door 
zelf te experimenteren, ben ik daar op enkele 
jaren veel verder in geraakt. Marc (Kennes, 
leerkracht schilderen) kent echt zijn vak. Je 
werk wordt naar een hoger niveau getild door 

zijn opmerkingen. Belangrijk is om gaandeweg 
je eigen stijl te vinden. Ik woon al zeventien 
jaar in Wijnegem langs het Albertkanaal. Die 
plek blijft inspireren. De kromme brug, de 
watertoren, de oude torens van de stokerij. 
Die typische zichten probeer ik weer te geven 
in alle verschillende licht- en weersituaties. 
De suggestie en het gevoel vind ik veel 
belangrijker dan een gedetailleerd realistisch 
beeld. Gifgroen in de lucht is soms exact wat 
nodig is om de juiste atmosfeer te verkrijgen.”

“Door voor te dragen leer je echt je 
onzekerheid overwinnen .” - Emelie

de twaalfjarige emma-jo was er als eerste bij 
toen academie schoten in 2015 begon met de 
afdeling dans. Haar klas groeit mee met de 
richting. Vorige maand gaven de dansers hun 
eerste volwaardige optreden met live-muziek. 
een ware primeur! 
“Ik heb altijd al willen dansen. De eerste drie 
jaar kregen we zowel ballet als hedendaagse 
dans. Dit jaar koos ik voor hedendaagse dans 
omdat de variatie me erg aansprak. Heden-
daagse dans is pittig en creatief, dat past wel 
bij mijn persoonlijkheid. Ik leer veel verschil-
lende bewegingen op heel uiteenlopende 
muziekstukken. Soms haal ik inspiratie uit mijn 
dagelijks leven. Dan denk ik aan een spelletje 
dat ik die dag gespeeld heb en integreer ik die 
bewegingen in onze improvisatie. Dans én mu-
ziek spelen een belangrijke rol in mijn leven. 
Vorig jaar ben ik ook met muzieklessen begon-
nen. Door het dansen heb ik al een behoorlijk 
gevoel voor ritme, dat is mooi meegenomen.”

[ academieS ]

laureaten doen hun boekje 
open over de Academie
wie op het einde van het schooljaar een voet binnenzet in Academie Schoten 
kan er niet omheen . Deze school bruist van de activiteit . Tentoonstellingen 
van de beeldend kunstenaars, optredens van de vele muzikanten, zangers, 
dansers, acteurs en vertellers… Benieuwd naar het parcours dat deze leerlingen 
afgelegd hebben, spraken we met een bijna-afgestudeerde uit ieder domein 
dat Academie Schoten rijk is .

ook pascale legde een hele weg af. na 
haar opleiding viool aan de academie van 
merksem kwam ze op haar 45ste in academie 
schoten terecht, aangetrokken door de 
Folkafdeling. 
“Degene die me 10 jaar geleden had gezegd 
dat ik solo voor publiek zou zingen, had 
ik gek verklaard. Maar ongemerkt groei 
je daarin. Eerst zing je samen. Maar hoe 
brengen we variatie in dat lange strofelied? 
Een strofe alleen? En voor je er erg in hebt 
doe je het dus, gesteund door de groep. 
Maar het liefst van al zing ik in verschillende 
stemmen. Ann (Heynen, leerkracht Folk -en 
Wereldmuziek) voelt heel goed aan welk 
lied bij wie past. Wonderlijk hoe er geleerd 
wordt om met klank te spelen. Eenzelfde lied 
door dezelfde mensen een halve toon hoger 
geeft een andere kleur. Of je plaats in de rij 
bij een driestemmig lied. A-capella of toch 
instrumentale begeleiding? Na meer dan één 
concert kregen we complimenten over het 
feit dat je duidelijk zag dat we er allemaal 
plezier in hadden. Ik ben nu wel afgestudeerd 
bij Folk, maar er staat nog veel op mijn 
verlanglijstje! Door stemvorming te volgen 
wil ik mijn zangtechniek verbeteren. Gitaar als 
begeleidingsinstrument spreekt me ook aan. 
Arrangement lijkt me eveneens interessant. 
Of toch nog wat viool, dat instrument waar ik 
mijn hart aan verloor?”

 “Er staan nog veel opleidingen bij 
de Academie op mijn verlanglijstje” 

- pascale

Emelie op de planken. het decor werd gemaakt door de afdeling Beeld. Jeroen in het schildersatelier. Emma-Jo, hedendaagse dans.

Optreden klas volkszang met muzikale begeleiding.
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Droom je al over 
toonladders en 
Oscarbeeldjes?
Kom je dan inschrijven bij de Academie, en 
maak je dromen waar.

insCHrijVen
Inschrijven kan op:
•	 dinsdag	11	juni	tot	en	met	vrijdag	28	juni,
•	 maandag	2	september	tot	en	met	zaterdag	

28 september
telkens	 in	de	Jozef	van	Craenstraat	4	
(hoofdvestiging) op:
•	 weekdagen	van	15u	tot	20u,
•	 zaterdagen	van	9u	 tot	12u.
Neem je identiteitskaart mee. Betalen doe 
je met de bankkaart.

Inschrijven voor de richting Beeld kan ook 
in	 de	 Vordensteinstraat	 47	 op	 aangepaste	
momenten (zie website).

starters
•	 	Vanaf	5	 jaar	kan	 je	starten	met	dans.
•	 	Vanaf	 6	 jaar	 start	 jouw	 opleiding	 beeld,	

muziek en/of woord.
•	 	Aangepast	aanbod	voor	startende	tieners	

en volwassenen.
•	 	De	uurroosters	 lees	 je	midden	juni	op	de	

website.

insCHrijVingsgeld
•	 	€67	 voor	 jongeren	 (-18	 jaar	 op	 31	

december 2019).
•	 	€43	voor	 jongeren	 in	volgende	situatie:
–	Een	ander	lid	van	het	gezin	betaalt	reeds	

het volle tarief.
–	Je	 volgt	 een	 ander	 domein	 binnen	 het	

deeltijds kunstonderwijs.
–	Je	 geniet	 een	 korting	 vanuit	 sociale	

context.
•	 	€132	voor	volwassenen	tussen	de	18	en	
24	jaar	en	volwassenen	met	recht	op	een	
sociale vermindering.

•	 	€314	voor	volwassenen	(+24	 jaar	op	31	
december 2019).

Administratiekost bij inschrijving:
•	Schotenaren:	€5
•	Niet-Schotenaren:	€15

proeFlessen
•	 Schrijf	je	op	www.academieschoten.be in 

voor	een	proefles!

Academie Schoten
jozef van Craenstraat 4 
Vordensteinstraat 47
03 685 02 56
academie@schoten.be
www.academieschoten.be 

“De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd. Af-
wisselend is er het ene jaar een pianowedstrijd 
en het andere jaar een compositiewedstrijd. De 
werken die gekozen worden in de compositie-
wedstrijd, worden het volgende jaar gespeeld 
in de pianowedstrijd. Omdat er veelal jongeren 
deelnemen aan de pianowedstrijd is het de 
bedoeling dat je je compositiewerk ook daarop 
afstemt”, vertelt Stéphane.

“Deelnemen aan deze wedstrijd is interessant 
voor componisten”, zegt Stéphane. “Als je werk 
gekozen wordt, krijgt het een kwaliteitslabel.” 
Zo worden werken gemakkelijker verkocht. “In 
die zin is het een belangrijke prijs, omdat het 
erkenning geeft aan je werk. Vergelijk het met 
een literatuurprijs voor schrijvers.” Het is vooral 
die erkenning die belangrijk is voor Vande 
Ginste. “Er wordt heel weinig muziek verkocht, 
mensen zoeken tegenwoordig vooral online. 
Zo’n kwaliteitslabel geeft een extra duwtje 
om de compositie toch aan te kopen.” Naast 
de erkenning en het kwaliteitslabel, krijgen de 
winnaars ook een geldprijs.

Stéphane won al zes keer de Cantabile compo-
sitiewedstrijd. “Ik doe elk jaar mee. Meestal zijn 

[ academieS ]

er een tachtigtal deelnemers.” Uit de tachtig 
deelnemers kan er maar een de beste zijn, 
maar toch blijft Stéphane bescheiden: “Mijn 
werk zal goed geweest zijn, maar er speelt 
toch altijd een portie geluk mee.” 

muzikale uitdagingen
Ook buiten zijn werk aan de Academie en de 
occasionele wedstrijden heeft Stéphane een 
rijk gevuld muzikaal leven. Zo lanceerde hij 
in	2016	het	project	 ‘366	minutes’,	waarbij	hij	
elke dag een stukje muziek componeerde. 
Stéphane zoekt vaak de uitdaging op. Naast 
het	megaproject	 ‘366	minutes’,	 lanceerde	hij	
vorig jaar een mini-versie, waarbij hij iedere 
week een werk componeerde. 

Verder is hij voortdurend op zoek naar 
manieren om zijn horizon te verbreden. Zo 
schrijft hij niet enkel muziek voor zijn eigen 
instrument, de piano, maar ook voor exoti-
schere instrumenten zoals de Indische Fluit. 

Benieuwd naar de volgende uitdagingen van 
Stéphane? Volg zijn muzikale avonturen op 
www.stephanevandeginste.weebly.com. 

Stéphane vande Ginste wint 
voor de zesde keer Cantabile
voor (oud-)studenten aan de Academie zal de naam Stéphane vande Ginste vast 
wel een belletje doen rinkelen . Hij is er namelijk docent piano en notenleer 
en ook huiscomponist . En voor een wedstrijd draait hij ook zijn hand niet 
om: als oude rot in het vak won hij ook dit jaar opnieuw de gerenommeerde 
compositiewedstrijd Cantabile . 

Stéphane Vande Ginste voor de klas.
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[ inStagram ]

fitnessfairy_antwerp
Today’s Saturday classes were cancelled thus ..... 
I love going to the local market especially when the 
weather	 is	as	beautiful	as	 today.	23	degrees!	Wow!	
#Schoten

alina134k
#Schoten

marcadriaenssens 
#kasteelvanschoten #parkvanschoten #valkentoren 
#schoten #gemeenteschoten #kasteeldreef #scho-
tenart #antwerpart #belgianart #painting #artwork 
#illustration #instaartwork #artstagram #artgallery 
#artlover #instagallery #dailyart #art

may .bravo 
She is happy... 
#Schoten #bestfriend #mybaby #9yearsold #lacan-
tinaschoten #home #belgium #havingalovelytime 
#sheismybestfriend #loveher #happydog

maverick_vda 
Second race done and dusted
#Vaartkoers #Schoten was a few steps too 
high for me, lessons learned. Onwords we go! 
#cycling #racing #outsideisfree #thxforthesupport 
#bluvnggoan	#bbb	#ride100%	Foto’s:	@yo_fittie

katarszyna 
#wanderlust #schoten #foodtruckfestival #waffles

infoSchotenmaart

katyabyankina 
We did it! #justmarried #wedding #weddingparty 
#brideandgroom #schotencity #schoten #scho-
tenleeft #gemeentehuis #trouwjurk #bridalfashion 
#almostwife #happiness #newchapter #bestday 
#married	#4may	#ourweddingday	#partytime

selmanbulduk 
Iftar met mijn broeders 
#dominospizza #dominos #iftar #schoten

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 
volgende keer? Deel dan je beste 
foto’s via # schoten!
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infoSchotenmaartinfoSchotenmaart

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

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

Opmaak: X-OC.
Aan	dit	nummer	werkten	ook	mee:	 fotograaf	Paul	
de	Groot	en	 illustrator	Pieter	Rubberecht.	

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

Volgend nummer verschijnt in oktober. Raadpleeg 
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel 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

[ muzieK ]

infoSchotenmaart

heypas 
#2900 #berg #Fotokunst 
#l'hommequifaitdesmontagnes #Schoten #serie 
#sociallandscape #zw #documenting #rundown-
magazine #documentingspaces #newtopographics 
#fivesixmag #somewheremagazine #lensculture 

crollet_chloe 
#hap #foodtruckfestival #schoten #happysundays 
#lottoute #fashiontruck #outfitinspiration 
#outfitfrom	@lottoute

constanteva 
Best	 Ice	Cream	in	 town	@saltn.sugar	@schoten	
#gelato#icecream#schoten#bestintown#antwerp 
@icecreamselfie

Op zondag 18 augustus wordt voor de eerste keer 
het Torenconcert georganiseerd: een klassiek 
concert in openlucht. Het is een initiatief van 
schepen van Cultuur Charlotte Klima, die graag 
klassieke muziek bij een breder publiek wil 
brengen. “Dit jaar organiseren we voor het eerst 
ook een klassiek concert in het park. Onbekend 
is vaak onbemind: heel wat mensen zijn niet zo 
vertrouwd met het genre en hebben dan ook wat 
koudwatervrees om een concertzaal binnen te 
gaan. Daarom brengen we het genre nu op een 
laagdrempelige manier én gratis naar het park.”

Het concert, getiteld Wenen-Brussel-Wenen is 
gratis toegankelijk en start met een inleiding om 
18u. Niemand minder dan Warre Borgmans zal 
het Torenconcert aan elkaar praten. De eerste 
instrumenten beginnen te spelen om 19u. 

Die instrumenten behoren toe aan het Terra Nova 
Collective, die erom bekend staan een onbekend 
repertoire te brengen voor een groot publiek. Geen 
Chopin, Schubert of Bach, maar onbekendere 
classicisten zoals de Oostenrijkse van Maldere 
en Brusselaar De Croes. Dat verklaart ook meteen 
de titel van het repertoire: Wenen-Brussel-Wenen. 
“We kozen voor deze eerste editie voor een 
toegankelijke programma met onder meer het 
klarinetconcerto en een aantal aria’s van Mozart”, 
vertelt schepen Charlotte. “Melodieën die velen 
vertrouwd in de oren zullen klinken. En voor wie 
de muziek toch nog niet kent: laat je verrassen, 
dompel je onder!” 

meer informatie: www.schoten.be/zomer

Schoten maakt klassieke 
muziek toegankelijk
Wist je dat er voor liefhebbers van klassieke muziek heel wat te beleven valt in schoten? zo zijn er de 
aperitiefconcerten van het Cultuurcentrum, de concerten van de academie schoten en de concerten 
van vzw koningshofconcerten. deze zomer komt daar nog een nieuw aanbod bij: het torenconcert op 
het plein voor het kasteel van schoten.
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Volg jij ons al?

/gemeenteSchoten

@gemeenteSchoten

@gemSchoten

www.schoten.be


