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Hapjes, drankjes, Nieuwjaarsboodschap, de 160-jarige Harmonie 
Sinte-Cecilia en poseer voor je eigen postkaart “Groeten uit Schoten!”
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Feestvuurwerk
Het afsteken van niet-ontploffend feestvuur-
werk is toegelaten en dient enkel te worden 
gemeld bij de gemeente, ten laatste op 31 
december 2015 voor 12u30, via de gemeente-
lijke website www.schoten.be, rubriek ‘loket’ 
met afdeling ‘vuurwerk’. 

Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk 
is in Schoten niet toegelaten. Ook het oplaten 
van wensballons is verboden. Dit omdat er 
elk jaar ongevallen gebeuren met het afste-
ken van zulk feestvuurwerk enerzijds én dit 
vuurwerkafval schade aanricht aan daken, 
veranda’s, tuinhuizen, … anderzijds.

Het verkooppunt kan de koper perfect in-
formeren of het feestvuurwerk al dan niet 
ontploffend is. In Schoten kan je hiervoor 
terecht bij twee erkende handelszaken: 
Home-Shop (Paalstraat 149) en Molenberghs 
Verfspeciaalzaak (Paalstraat 317).

afvalkalender 2016 
apart bedeeld
In deze Info Schoten zit geen afvalkalender. 
Sinds vorig jaar zorgt de gemeente voor 
een aparte huis-aan-huisbedeling van de 
nieuwe kalender, met daarop alle data en 
praktische info voor het jaar 2016. 

Sinds vorig jaar ook loopt de huisvuilopha-
ling niet meer in alle straten en wijken gelijk. 
Welke zonale kalender u krijgt, hangt af van 
de straat waarin u woont. Er zijn tien zones, 
van A tot en met J. U hoeft zich daarover 
geen zorgen te maken want als het goed 
gaat, krijgt u alleen de kalender voor uw 
zone in de brievenbus. 

De afvalgegevens kunnen ook gedownload 
worden van de gemeentelijke website via 
www.schoten.be/afvalkalender. U dient 
eerst uw straat in te geven en vervolgens 
de bijhorende zonale kalender te selecteren. 
Je kan ook de Recyle! App downloaden, 
waarin alle gegevens verwerkt zijn.

Vragen of opmerkingen, bel of mail de 
gemeentelijke groene lijn op 0800 94 
039 – diftar@schoten.be Vermeld steeds 
naam en adres.

Ook dit jaar voorziet Schoten, in samen-
werking met De Lijn, op oudjaar veilig 
nachtvervoer van en naar Antwerpen. 
Op het traject van lijn 620 zal ieder half 
uur een speciale feestbus passeren om 
feestvierders op te pikken. Vanaf midden 
december kan je hiervoor gratis tickets, 
maximum 4 per persoon, ophalen op 
volgende plaatsen: onthaal gemeentehuis, 
bibliotheek, lokale politie en balie vrije tijd.
 
De dienstregeling en meer info vind je vanaf 
1 december op www.delijn.be/oudejaar.
Voor meer info over de feestbussen- en 
trams kan je ook terecht op het infonum-
mer van De Lijn, 070 220 200 (0,30 euro/
min) met oudejaar de hele nacht bereikbaar.

 

De Foyer van De Kaekelaar heeft sinds 
november een nieuwe uitbaatster. De ge-
meenteraad duidde hiervoor Ilse Dingenen 
aan. Op 6 november nam Ilse de tapkranen 
van het cultuurcafé over en ze heeft er veel 
zin in. "Een eigen horecazaak runnen was 
al een tijdje een ambitie van me. Ik wil hier 
een warme ontmoetingsplaats van maken, 
een tikkeltje anders ook dan de doorsnee 
taverne hier in het dorp. Ik schenk diverse 
speciaalbieren, onze nieuwe koffiemachine is 
fantastisch en ik zal binnenkort ook een ei-
genzinnige eetkaart ter beschikking hebben.”
Ilse Dingenen, die het nichtje is van acteur 
en programmamaker Frank Dingenen, heeft 
het oude en wat saaie  interieur naar haar 
hand gezet, waardoor de foyer een wat meer 
stedelijke uitstraling heeft. Ze mag De Foyer 
voorlopig ‘slechts’ tot 30 juni 2016  uitbaten. 
“Dat weet ik”, knikt ze. “De gemeente gaat 
werk maken van een nieuwe concessieover-
eenkomst en dan een nieuwe zoektocht 
starten. Maar ik wil deze kans grijpen om 
een sterke indruk te maken.”

kelder
Intussen is er ook in die andere leegstaande 
foyer nieuw leven: Nancy Hermans en Jan 
Augustyns baten in De Kelder van het 
Kasteel van Schoten sinds 1 november de 
winterversie van hun bekende ijssalon Mama 
Calinka uit, met nu ook pannenkoeken en 
wafels op het menu.  Ook hier gaat het om 
een tijdelijke uitbating. De gemeente heeft 
de concessieregels aangepast en gaat weldra 
opnieuw op zoek naar een uitbater voor 
langere duur voor Foyer De Kelder. 

De Foyer/Cultuurcafé De Kaekelaar, Sint-
Cordulastraat 10, 2900 Schoten.  Alle dagen 
open van 10 tot 17 uur, behalve zondag en 
maandag. 

Mama Calinka Foyer De Kelder, Kasteeldreef 
61, 2900 Schoten. Open op maandag en 
dinsdag van 18 tot 21 uur en van donder-
dag tot en met zondag van 12 tot 21 uur. 
Woensdag gesloten.

Gemeentelijke foyers bruisen weer
Dankzij Mama Calinka en ilse Dingenen is er terug leven in de gemeentelijke 
cultuurfoyers, alvast tijdelijk . Maar ook in de toekomst handhaaft de gemeente 
de horecafunctie in het kasteel en De kaekelaar .

Gezocht: nieuwe uitbater 
voor De kelder 
De gemeente zoekt intussen alweer opnieuw 
een dit keer permanente uitbater voor foyer 
De Kelder (minimum 3 jaar). De concessie-
vergoeding bedraagt 500 euro + 300 euro 
nutsverbruikkosten De vroegere woonstver-
plichting in het Kasteel geldt niet meer. Check 
alle voorwaarden op www.schoten.be. Je 
kandidaat stellen kan tot 29 januari 2016. Het 
is de bedoeling dat de nieuwe permanente 
uitbater kan starten op 15 april 2016. 

Meer info via Mieke De Potter, 
03-680.09.75, mieke.depotter@schoten.be

Veilig op stap met oudjaar

Feestbussen

dankzij je

gemeente

Prettig oudejaar! 
Onze chauffeurs brengen  
je veilig thuis.

Bekijk onze dienstregelingen  
op delijn.be

V.
U

.: 
Ja

cq
ue

s 
Le

si
re

 - 
Gr

ot
eh

on
ds

tr
aa

t 
58

 - 
20

18
 A

nt
w

er
pe

n

Schoten

2
6   6

6



infoSchOteNDECEMBER

[ ActUA ]

infoSchOteNDECEMBER

Uit milieuoverwegingen besliste de gemeente 
onlangs om een einde te stellen aan de po-
pulaire  wensballontraditie, die meeging sinds 
de eerste editie van de nieuwjaarsreceptie in 
2008. De ballons mogen dan een bron van 
onschuldig kindervermaak lijken, ze laten 
na landing in soms verre buitenlanden ook 
een milieuvervuilend spoor achter. Plastiek 
vergaat immers niet. En het heliumgas, dat 
ervoor zorgde dat de ballons in Schoten op-
stegen, raakt stilaan uitgeput en is te kostbaar 
voor wetenschap en technologie om zomaar 
voor het plezier te gebruiken. De gemeente 
wil een voorbeeld stellen.

ansichtkaart
Maar geen nood. U kan straks uw Schotense 
nieuwjaarswensen fraaier dan ooit de wereld 
insturen dankzij de vrijwillige medewerking 
van de Schotense beroepsfotografe Inge 
Nijs en haar studio Zoemin, bijgestaan door 
Martin Steenhaut, een andere Schotense 
beroepsfotograaf. Zij zullen op de Markt 
een studio opstellen met zogenaamd green 
screen. Daarvoor kan je poseren met gezin of 
vrienden. Je wordt zo vanzelf geprojecteerd 
in een mooie Schotense postkaart die weer 
andere creatieve Schotenaren ontworpen 
hebben voor deze gelegenheid: digitale 
designerbroers Pieter en Matthijs Rubberecht 
van bureau Zologie.

Mis deze buitenkans niet. Het leuke resul-
taat krijgt je meteen op postkaartformaat 
uit de printer (één per groepje) en kan je 
later onbeperkt van de website van Zoemin 
plukken om te delen via Facebook, e-mail 
of om zelf te laten printen. In de buurt 
van de Zoeminstudio op de Markt zullen 
nog meer fraaie Schotense achtergronden 
ophangen op zeildoek. Ook hiervoor kan 
je postvatten en met eigen toestel digitale 
postkaarten maken.

Inge Nijs blijkt trouwens niet alleen goed te 
kunnen fotograferen, maar ze is ook sportief 
en heeft een goed hart. Nadat Inge vorig jaar 
al een sponsortocht maakte voor Broederlijk 
Delen door Nicaragua op de mountainbike, 
zal ze in 2016, eveneens op de fiets, door 
Sulawesi trekken. Dit keer gaat ze het avon-
tuur aan ten voordele van Vredeseilanden. 
Inge sponsoren kan trouwens ook via het 
rekeningnummer 000-0000052-52 met de 
vermelding ‘Sulawesi Classic 2016 Inge Nijs’. 
Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal attest. 

De frisse pintjes van de tap, warme en koele 
wijn, versgebakken frietjes en warme pan-
nenkoeken zijn gelukkig niet afgeschaft en 
worden ook dit jaar gratis aangeboden door 
de gemeente om het nieuwe jaar goed in te 
zetten. Burgemeester Maarten De Veuster zal 
een korte nieuwjaarsboodschap brengen en 
op het podium wordt het vooral uitkijken 
naar de harmonie Sinte-Cecilia. Die mag 
onlangs dan wel de respectabele leeftijd van 
160 jaar bereikt hebben, op Schoten Schol 
zullen ze laten zien dat de oude dame nog 
flink kan rocken, zoals Tina Turner in haar 
beste dagen. 

Meer info
•	 Schoten	Schol	2016,	
 zondag 3 januari van 11 tot 13 uur.
•	 Zoemin	Fotografie,	www.zoemin.be,
 Botermelkdijk 462A, 0479 56 87 79
•	 Martimax,	professional	 imaging,	
 Laarsebeekdreef 22, 0498 541 507

Groeten uit Schoten

Ballons met wenskaartjes zullen er dus niet meer worden opgelaten op Schoten 
Schol 2016, op zondag 3 januari, maar er zal genoeg te beleven zijn . Bij fotografe 
inge nijs kan je je eigen Schotense ansichtkaart laten maken, om je persoon-
lijke groeten uit Schoten de wereld te laten rondgaan . Voor de muziek zorgen 
de voor de gelegenheid rockende harmonie Sinte-Cecilia en jean Bosco Safari 
met gelegenheidskinderkoor, waarvoor nog stemmetjes gezocht worden .

Maak uw eigen postkaart op Schoten Schol

Maak een lied met 
jean Bosco Safari
Schoten Schol zou Schoten Schol niet zijn 
zonder het massaal meezingen van onze 
gemeentelijke hymne ‘Schoten, wa zedde 
gij schoon’. Die werd destijds mee gecom-
poneerd door Jean Bosco Safari. 

De muzikale Schotenaar zal dit jaar opnieuw 
van de partij zijn. Hij gaat de uitdaging 
aan om samen met groepjes Schotense 
kinderen (6-12 jaar) tijdens Schoten Schol 
een gelegenheidslied te maken en dat lied 
diezelfde dag ook samen met Jean live uit te 
voeren op het podium.  We zijn benieuwd 
of dat zal lukken... 

Creatieve kinderen die graag willen mee-
werken aan dit lied, mogen zich om 10.45 
uur aanmelden bij de ingang van zaal 
De Poort aan de Markt. De workshop zal 
zo’n twee uur duren. De gemeentelijke 
jeugddienst zorgt voor begeleiding van 
de kinderen.
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activiteitenkalender Schoten 2016

Schoten Schol
zondag 3 januari 

Gedichtendag
donderdag 28 januari 

Scholen zwemmen
zaterdag 20 februari 

Scholenbeurs (zie p6)
woensdag 24 februari 

Fashion Days
van donderdag 10 tot zondag 13 februari 

Scheldeprijs
woensdag 6 april 

jongerenfuif
vrijdag 15 april 

Erfgoeddag
zondag 24 april 

Folk in’t gruun
zondag 24 april 

zaterdag 30 april 

Scholenvoetbal

Bij een nieuw jaar hoort uiteraard een 
nieuwe evenementenkalender . De grote 
klassiekers zoals de Scheldeprijs, de Brade-
rij en de Park happening hebben hun vaste 
plek op het overzicht, maar ook de 150ste 
verjaardag van de vaart is het aanstippen 
in uw agenda waard .

Week van de amateur kunsten
zondag 1 mei 

Week van de Opvoeding
van dinsdag 17 tot zaterdag 21 mei

Ontbijt Gezinsbond
zondag 22 mei 

Open Tuindag
zaterdag 4 en zondag 5 juni 

Triatlon
zondag 12 juni 

De Vaart Verjaart (zie p14)
van maandag 13 tot zondag 19 juni 

Braderij
van vrijdag 24 tot zondag 26 juni 

De Vaart Verjaart (zie p14)
zondag 26 juni 

Vlaanderen Feest
zaterdag 2 juli 

hello! Schoten
van vrijdag 8 tot vrijdag 15 juli 

Centrumkermis
van zaterdag 30 juli tot dinsdag 2 augustus 

Schoten Zingt
vrijdag 12 augustus

Park happening Schoten
zaterdag 27 augustus

Fashion Days
van donderdag 8 tot zondag 11 september

Open Monumentendag  
zondag 11 september

Centrumkermis
van zaterdag 24 tot dinsdag 27 september 

Scholenveldloop
woensdag 28 september 

Vlottentocht
zondag 2 oktober 

jongerenfuif
vrijdag 14 oktober 

halloweenmarkt
maandag 31 oktober

Sintstoet
zaterdag 26 november 

4
6   6

6



infoSchOteNDECEMBER

[ NIeUwJAARke ZOete ]

infoSchOteNDECEMBER

Het bedelzingen gaat op zijn minst terug 
tot de 17de eeuw, al zijn de gebruiken in de 
loop der eeuwen grondig veranderd en werd 
haar toekomst meermaals bedreigd. Lange 
tijd was bedelzingen immers een bittere 
noodzaak voor een groot deel van de Euro-
pese bevolking en daarom niet altijd geliefd. 
De hedendaagse bedelzangtradities hebben 
intussen dat ruige karakter afgeschud. Nu 
staat het los van de financiële situatie van 
kinderen en staan samenhorigheid en gezel-
ligheid voorop.

nieuwjaarke zoete aan revival toe
De erfgoedraad van Schoten nam het initiatief om de traditie van het ‘nieuw-
jaarke zoete’ in onze gemeente nieuw leven in te blazen . De gemeente juicht dit 
toe en nodigt jullie uit om samen met jullie kinderen liedjes in te oefenen en de 
straat op te gaan . Via www .academieschoten .be kunnen jullie zowel tekst- en 
muzieknotatie van de liederen als een opname downloaden . En zingen maar!  

Zangertjes welkom!

Het bedelzingen heeft al een hele geschiede-
nis achter de rug en omdat het beschouwd 
wordt als immaterieel cultureel erfgoed, 
verdient het ook zo beschermd te worden. 
Op 31 december zullen de automobilisten tot 
extra voorzichtigheid worden aangemaand 
en daarnaast vindt u op deze pagina een 
kleine affiche met daarop de boodschap 
waarmee u zangertjes laat weten of ze al 
dan niet welkom zijn. De bib hangt deze al 
zeker aan het raam: alle zangertjes krijgen in 
de Gelmelenbib een mooie attentie. 

Gratis pannenkoeken en 
knutselmiddag
De bib en de cultuurdienst organiseren, 
samen met enkele verenigingen, een knut-
selmiddag om kinderen van 6 tot 10 jaar 
voor te bereiden op nieuwjaarke zoete en 
Driekoningen. Tenslotte krijgen alle zanger-
tjes op 31 december tussen 11 en 14 uur 
gratis pannenkoeken aan De Kaekelaar!

Wanneer en waar: woensdag 30 december 
van 14.00 tot 16.00 uur in De Kaekelaar
Prijs: 4 euro, incl. drankje en versnapering
Meer info en inschrijven: Balie Vrijetijd, 
Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten – 03-
680 23 40 - cultuurdienst@schoten.be met 
vermelding van naam, telefoonnummer en 
leeftijd van de deelnemer.

Zijn de nieuwjaarszangertjes ook bij u welkom? 

!

Knip uit en hang dan deze affiche voor uw raam op 31 december
5

6   6
6



[ AcADemIe ]

infoSchOteNDECEMBER

Scholenbeurs
Na een succesvolle eerste editie orga-
niseert de gemeente op woensdag 24 
februari voor de tweede keer een scholen-
beurs. Kinderen uit het 6de leerjaar en hun 
ouders maken in De Kaekelaar kennis met 
de verschillende Schotense secundaire 
scholen en hun scholengemeenschap.

De overgang van het basis naar het secun-
dair onderwijs is een belangrijke stap waarin 
de gemeente graag ondersteuning biedt. 
Op de scholenbeurs kan je aan verschil-
lende infostands informatie vragen over 
de studierichtingen en - mogelijkheden 
van de verschillende scholen en vertellen 
leerkrachten en directieleden graag meer 
over het reilen en zeilen binnen hun school. 
Smaakt deze eerste ontmoeting naar meer? 
Ga dan achteraf naar de opendeurdag van 
de school die je het meest aanspreekt. 

Woensdag 24 februari 2016 van 17.30 
uur tot 20.30 uur in De Kaekelaar, Sint-
Cordulastraat 10.
Meer	 info:	 Sander	 Hendrickx,	 afd.	 vrije	
tijd, Sint-Cordulastraat 10, 03 680 23 48, 
sander.hendrickx@schoten.be 

Open Dag
GaMWD
Wil je de gemeentelijke academie voor 
muziek, woord en dans echt leren kennen, 
dan mag je de Open Dag op 19 maart niet 
missen.  Heel de dag zet de academie haar 
deuren open voor jong en oud.  

Gezinnen met kinderen kunnen ’s morgens 
al in de academie terecht voor een muzisch 
bad en jongeren en volwassenen krijgen de 
kans om lessen bij te wonen en het rijke 
aanbod aan instrumenten en studierichtingen 
te verkennen. 

Wie de taal van de muziek wilt leren kan in 
alle instrumentklassen rond struinen en wie 
ervan droomt zelf muziek te schrijven kan 
meteen ondervinden hoe componeren in 
z’n werk gaat. Wie graag beweegt mag een 
rondje komen dansen en ervaren hoe fijn het 
is om met stijl te bewegen. En wie houdt van 
het woord en van een beeldrijke taal kan zelf 
ervaren hoe makkelijk deze passie tot een 
verbaal ambacht omgeturnd kan worden. 

De kers op de taart van de Open Dag is het 
gratis festival Kaekelrock in De Kaekelaar 
gebracht door de leerlingen van de afdeling 
Pop/Jazz. 

Meer info via de Gemeentelijke Academie 
voor Muziek, Woord en Dans, Jozef van 
Craenstraat 4, 2900 Schoten - 03 685 02 56
gamwd@schoten.be

kerstconcert
Vrijdag 18 december om 20 .00u
Sint-Cordulakerk, Sint-Cordulaplein

Duizenden mensen zijn momenteel op zoek 
naar een nieuwe thuis, ruim 4 miljoen Syriërs 
zijn hun land ontvlucht, maar velen blijven 
achter in het geweld. De Gemeentelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans zet 
voor hen allen het kerstconcert ‘Een thuis 
voor Kerst’ op poten. 

De opbrengt gaat, samen met de opbrengst 
van het benefietconcert op 25 november, in-
tegraal naar SOS Syrian Children, een Belgisch 
project dat een helpende hand reikt aan de 
kinderen in Syrië.
Met ‘Een thuis voor Kerst’ wil de academie 
de gevoelens van eenzaamheid en het-op-
de-vlucht-zijn compenseren met gevoelens 
van warmte, licht en vriendschap. 

Goede wensen tijdens de maand januari 
winnen aan kracht als ze voorzien zijn van 
de juiste klanken en akkoorden!  In Schoten 
hebben ze dit alvast begrepen. Naar jaar-
lijkse traditie verzorgt de academie twee 
nieuwjaarsconcerten.
 
Het programma oogt veelbelovend. Het 
orkest Pas de Quoi onder leiding van Walter 
Mertens treedt aan met een gevarieerd 
repertoire en wordt bijgestaan door de 
Big Band onder leiding van Niko Deman. 
De beste wensen van de academie krijg 
je er gratis bij. 

Reserveren en meer info via de Gemeen-
telijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans, Jozef van Craenstraat 4, 2900 Scho-
ten - 03 685 02 56 - gamwd@schoten.be

nieuwjaarsconcert 
Zaterdag 16 januari om 14 .00u en 16 .00u
De kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10

Na een geslaagde try-out vorig jaar, is de scholen-
beurs op 24 februari aan haar tweede editie toe.

Onder leiding van Walter Mertens werd het nieuwjaarsconcert 
vorig jaar een straffe performance. 6
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Vakantiepret voor krokus- 
en paasvakantie

“Boek(je) vakantie” is aan haar tweede editie 
toe. In het boekje vind je een zinvolle invul-
ling van de krokus- en paasvakantie voor je 
kinderen en kan je ook al bekijken tijdens 
welke weken van de zomervakantie je voor 
grabbelpas, swappas of sportkampen kan 
inschrijven. De brochure is verkrijgbaar aan 
de balies van het gemeentehuis en in de bib.

Tip: informeer bij inschrijving of het aan-
bod in aanmerking komt voor een fiscaal 
attest kinderopvang of voor (gedeeltelijke) 
ondersteuning door uw mutualiteit. Som-
mige initiatieven aanvaarden ook sport- of 
cultuurcheques.

Hier zijn nog een aantal nuttige websites 
waarop je een ruimer aanbod kan terug-
vinden voor je vakantie invulling:
•	 www.grabbelpas.be	
•	 www.uitmetvlieg.be,	zoek	op	de	catego-

rie “Kamp of vakantie”
•	 www.mijnkindopkamp.be	
•	 http://sport.schoten.be	
•	 www.schoten.be
In april 2016 volgt een nieuwe brochure 
voor zomer-, herfst en kerstvakantie!

Meer	 informatie	 via	 Sander	 Hendrickx,	
afdeling vrije tijd, Sint-Cordulastraat 10, 
2900 Schoten - 03 680 23 48 - sander.
hendrickx@schoten.be

“Sinds enkele jaren merken we een maat-
schappelijke evolutie waar wij als gemeen-
telijke jeugddienst een antwoord op willen 
geven”, steekt Ivan Dierckx, gemeentelijk 
jeugdconsulent, van wal. 

“Daarom leggen we de klemtoon nu meer 
op welzijn, terwijl deze voordien louter op 
het vrijetijdsaanbod lag. Het Huis van het 
Kind is een samenwerking van verschillende 
partners en dus geen gemeentelijk initiatief. 
Omdat de organisatie Kind en Gezin het Huis 
van het Kind opvolgt en subsidieert, zijn 
er enkele ‘verplichte’ partners aangesloten, 
waaronder het Consultatiebureau van het 
Jonge Kind, heel belangrijk voor de doelgroep 
0- tot 24-jarigen.”

huis van het kind
in het Gelmelenparkje brengt het huis van het kind allerlei organisaties samen 
die rond opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning wer-
ken . Om in een zo compleet mogelijk ondersteunend aanbod te voorzien, ligt 
de coördinatie van dit huis in handen van de gemeentelijke jeugddienst .

Diversiteit
“In Schoten is er een toenemende diversiteit”, 
vult projectmedewerker Annick Degrève aan. 
“Dankzij de jaarlijkse vergaderingen met alle 
partners komen we te weten waar nood aan 
is en kunnen we vervolgens naar oplossingen 
zoeken. Zo kwam een zelfstandige vroed-
vrouw op het idee van het Mama Café, een 
gezellige samenkomst van moeders met hun 
baby waar ze ervaringen kunnen delen en 
deskundig advies krijgen.” 

Gekleurde armoede behelst zowat de helft 
van de totale armoede in Schoten en neemt 
alleen maar toe. Daarom leek het interessant 
om het Huis van het Nederlands in het Huis 
van het Kind te integreren. “Via het Huis 
van het Nederlands vernamen we dat er 
mensen zijn die de cursus niet bijwonen 
omdat ze geen kinderopvang hebben”, legt 
Annick uit. Daarom besloten we te starten 
met een aanpalende kinderopvang en zo 
hoeft de reguliere kinderopvang ook niet 
geclaimd te worden. We overwegen ook een 
Peuterspeelpunt op te richten om ouders te 
leren hoe zij op een goede manier met hun 
peuter kunnen spelen.”

In het kader van diversiteit wil het Huis van 
het Kind starten met huiswerkbegeleiding 
voor de 1ste graad lager onderwijs. De vrijwil-
ligers die deze taak op zich nemen kunnen 
vervolgens ook vertrouwenspersonen worden 
voor de ouders van de begeleide kinderen. 
“Aan zorgleerkrachten bezorgen we folders 
die de vele mogelijkheden van het Huis 
van het Kind toelichten”, legt Annick uit. 
“Binnenkort gaan we praten met het CLB 
(Centra voor Leerlingen Begeleiding) omdat 
zij de scholieren opvolgen en dus een zeer 
interessante partner vormen. Ook tieners 
en jonge twintigers die met vragen zitten, 
willen we in de toekomst helpen want daar 
is duidelijk nood aan.”

Ivan: “Tijdens een twee jaar durend traject 
willen we hiaten en overlappingen in het 
aanbod voor kinderen en jongeren wegwer-
ken. Door alles in kaart te brengen, weten we 
precies wat welke partner doet en kunnen we 
doelgerichter doorverwijzen. Zo hebben we 
kinderarmoede gedetecteerd en daar werkt 

in het huis van het kind 
vind je volgende partners:
•	 Consultatiebureau	voor	het	Jonge	Kind
 individueel, preventief medisch consult en psychosociale 

en pedagogische opvolging voor kinderen van 0 tot 3 jaar
•	 KIOS
 naschoolse opvang voor basisschoolleerlingen
•	 PWA
 plaatselijk werkgelegenheidsagentschap helpt langdurig 

werklozen occasionele activiteiten uit te oefenen
•	 Opvoedingspunt	Schoten
 voor vragen over kinderen van 3 tot 24 jaar
•	 Agentschap	 Integratie	en	 Inburgering
 inburgeringsprogramma’s voor vreemdelingen
•	 Huis	van	het	Nederlands
 doorverwijzing naar cursussen Nederlands in de regio 

voor anderstaligen
•	 Loket	Gezinsondersteuning
 informatiepunt voor kinderopvang en financiële tege-

moetkomingen voor kinderen en jongeren

nu het Loket Gezinsondersteuning rond. Met 
het Huis van het Kind hebben we een stevige 
basis van waaruit we onze netwerking nog 
willen uitbreiden.”

Huis van het Kind, Curielaan 1, 2900 Schoten
huisvanhetkind@schoten.be

Voogden Ivan Dierckx en Annick Degrève van de jeugddienst.
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Biscuit 
Cultuur om in te bijten
Bibliotheken Intergemeentelijke Samen-
werking Cultuur & Uit, een hele mond vol 
voor kortweg “Biscuit”. Het is de naam van 
de nieuwe intergemeentelijke culturele 
samenwerking tussen Brasschaat, Brecht, 
Kapellen, Schilde, Schoten en Stabroek. Nu 
cultuur in de nabije toekomst geen deel 
meer uitmaakt van bevoegdheden van de 
provincie, besluiten veel gemeenten om in 
kleinere groepen samenwerking te zoeken. 
Het uitwisselen van kennis en aanbod en 
het op elkaar afstemmen van dat aanbod, 
maar ook het samen organiseren van ac-
tiviteiten behoren tot de uitdagingen van 
Biscuit. Samen een meerwaarde bieden aan 
alle burgers uit het samenwerkingsverband, 
dat is de doelstelling.

het Geslacht Borgia - Tutti, 
de marathon
De cultuurhuizen van Brecht, Brasschaat, 
Kapellen en Schoten werkten in het ver-
leden al goed samen en plannen op 13 
maart 2016 een eerste project in het kader 
van het formele Biscuit. GC Kapellen, GC 
Brecht, CC Brasschaat en CC Schoten slaan 
de handen in elkaar en organiseren Het 
Geslacht Borgia – Tutti, de marathon door 
Toneelgroep NUNC, een zes uur durend 
totaalspektakel met eten, drinken en uiter-
aard een uitgebreide portie theater. 

Auteur en regisseur Benjamin van Tourhout 
kreeg in 2007 toegang tot de geheime 
archieven van het Vaticaan om research te 
doen naar de pausenfamilie Borgia en kwam 
terug met een groots, vaak overdonderend 
verhaal over macht, religie, dromen, lust 
en nepotisme. 

Tickets zijn in elke gemeente beschikbaar, 
maar de theatermarathon zelf gaat door 
in De Kaekelaar. 
Res. en info via Cultuurcentrum Schoten, 
Sint-Cordulastraat 10, tel. 03 680 23 40, 
ccticket@schoten.be - www.ccschoten.be

Het cultuurcentrum nodigt Rasa dit voorjaar 
uit met twee projecten. Op die manier wil het 
cc kwaliteitsvolle, hedendaagse beeldende 
kunst op maat van kinderen naar Schoten 
brengen. Rasa toont werk van topkunstenaars 
én van nieuw talent. In januari is er een pro-
ject voor de kleinsten (+4) ‘Eigenhandig’. Dit 
is een beeld- en bewegingsproject waarin de 
hand de hoofdrol speelt. Kunstenaars Hedwig 
Houben, Anton Cotteleer en Carla van de 
Puttelaar vertellen hun handenverhalen en 
dagen kinderen uit om mee te kijken én te 
doen en om de mogelijkheden van de hand 
te ontdekken.

In mei komen de groteren aan bod (+9). Ik-
Jij-Wij is een tentoonstelling over identiteit en 
interactie met de ander. Je ervaart hoe ver-
rassend en vitaal de ideeën van hedendaagse 
kunstenaars over identiteit zijn. Laat je raken 
door topwerken uit binnen- en buitenland 
van onder andere Koen Van Mechelen, Sofie 
Muller, Vaast Colson, Benjamin Verdonck, 
Hilde Gilbos, Christine Clinckx. Ik-Jij-Wij laat 
je even stilstaan bij wie we denken te zijn. 
Dit project maakt deel uit van de week van 
de opvoeding. 

Cultuurcentrum Schoten 
zet in op beeldende kunst

Naast deze expo’s is er ook nog de beeldende 
theatervoorstelling 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet 
en het is' van toneelgezelschap luxemburg. 
Deze multidisciplinaire voorstelling nodigt 
je uit om te kijken naar beeldende kunst en 
naar hoe beeldende kunst en theater samen 
een verhaal vertellen. Kunstenares Meyrem 
Bayram maakt een installatie met elastieken 
en in dat kunstwerk laat muzikante Hanne 
Torfs haar knotsgekke fantasie de vrije loop. 
Een bijzonder project en een aparte ervaring. 
Kom op 16 maart kijken in het Kasteel van 
Schoten, zet je hoofdtelefoon op en duik 
mee in het absurde universum van 'Ik zie ik 
zie wat jij niet ziet en het is'.

Voor bovenstaande projecten nodigt Cul-
tuurcentrum Schoten vooral scholen en 
families uit. De drie bovenstaande projecten 
gaan door in het Kasteel van Schoten, maar 
ook in De Kaekelaar komt beeldende kunst 
aan bod. Beginnende en lokale kunstenaars 
kunnen zich kandidaat stellen om hun wer-
ken tentoon te stellen in de foyer. In het 
voorjaar zal er ook een tentoonstelling te 
zien zijn van Sarah Yu Zeebroek, een jonge 
Gentse kunstenaar-illustrator. Zij illustreerde 
vorig seizoen live tijdens de voorstelling The 
Great Downhill Journey of Little Tommy en 
maakte het seizoensbeeld 2015-2016 van 
Cultuurcentrum Schoten.

Meer informatie over alle projecten en 
reserveren kan via Cultuurcentrum Schoten, 
Sint-Cordulastraat 10, tel. 03 680 23 40 – 
ccticket@schoten.be - www.ccschoten.be

in het voorjaar van 2016 staat beeldende 
kunst centraal in het programma van Cul-
tuurcentrum Schoten en hiervoor werkt 
het  cc samen met rasa .  rasa is een kunst-
organisatie en maakt tentoonstellingen 
rond hedendaagse kunst . 

luxemburg brengt op woensdagnamiddag 16 maart ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is’ 
voor toneelliefhebbers van 6 jaar en ouder. Met workshop! Foto: Stef Stessel.

Het Geslacht Borgia, op 16 maart in De Kaekelaar: 
totaalspektakel met eten, drinken en een uitge-

breide portie theater. Foto Bram Vandeveire.

8
6   6

6



infoSchOteNDECEMBER

[ cUltUUR ]

infoSchOteNDECEMBER

Blijf je het liefst ver weg van de stad of bén 
je weg van de stad? Waar woon jij? In een 
drukke stad? Op een rustig plekje op het 
platteland? Aan de rand van de stad? Hier 
of aan de andere kant van de wereld? We 
hebben het over steden, dorpen en landen, 
woonmogelijkheden, duurzaamheid, de stad 
in beweging, met zijn veelheid aan culturen. 
En dat alles in boeken. Uiteraard!

In de bibliotheek gaat er een hele (nieuwe?) 
wereld voor je open: van 5 tot 20 maart 2016 
laten we je de wereld zien via de leukste, 
spannendste, interessantste boeken. Want 
de stad wordt steeds groter en de rest wordt 
steeds kleiner. Ben jij er klaar voor?

De bib is “weg” van de stad
De bibmedewerkers nodigen naar jaarlijkse 
gewoonte de leerlingen van de Schotense 
lagere scholen uit om het grote klassenspel 
te komen spelen. Met een geweldig uitda-
gingsspel wil de bib kinderen zoveel mogelijk 
boeken en verhalen laten ontdekken, hen 
tot actie aanzetten, hen aan de slag laten 
gaan met boeken, filmpjes en foto’s. Veertien 
dagen lang komen de Schotense kinderen 

Ook Cultuurcentrum Schoten is mee “weg” 
van de stad. In de voorstelling Schots en 
scheef wordt hier heel creatief mee om-
gegaan. Een lege scène. Twee vrouwen op 
doortocht, met een grote doos. Uit de doos 
komen tafels, veel tafels. De tafels worden 
torens en Ciska en Lies gaan aan het klaute-
ren. Over de tafels en over elkaar. De scène 
wordt een groot klimrek. 

Schots en scheef is een pittige, woordeloze 
danstheatervoorstelling waarin tafels torens 
worden. Aan het eind van de voorstelling 
mogen de kleuters ook zelf op verkenning, 
op en onder de tafels.

Zondag	6	maart	2016	om	11u	De	Kaekelaar.
Res. en info via Cultuurcentrum Schoten, 
Sint-Cordulastraat 10, tel. 03 680 23 40, 
ccticket@schoten.be - www.ccschoten.be

Weg van de stad!
jeugdboekenweek 2016 van 5 tot 20 maart
De jeugdboekenweek, het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen, komt er weer aan . jeugdboekenweek 
2016 heeft als thema: Weg van de stad!

op zoektocht in de bib en ontdekken zo 
hun plaats in de gemeente en in de wereld. 
Zoals gewoonlijk wordt de bib met medewer-
king van de leerlingen van de kunstacademie 
omgetoverd tot een aangename en misschien 
wel exotische plaats ‘weg van de stad’ waar 
het aangenaam vertoeven is. De mooiste 
boeken worden in de kijker gezet.

Maar dat is lang niet alles!
Tijdens een kleuterworkshop worden 
kleuters mee op ontdekkingsreis genomen. 
Details hierover zijn nog niet bekend. Houd 
zeker de website www.schoten.bibliotheek.
be en de Facebookpagina van de bib in 
het oog.

Daarnaast is er ook nog een grote teken- en 
knutselwedstrijd. Teken, fotografeer, knutsel 
jouw favoriete plekje in het thema van de 
Jeugdboekenweek: ben je het liefst ver weg 
van de stad of ben je juist helemaal “weg van 
de stad”? Als je je kunstwerkje terugbezorgt 
in de bib, krijg je een leuke attentie. Wie wint, 
krijgt een mooie prijs. Iedereen tussen 3 en 
12 jaar kan deelnemen. Deze wedstrijd is 
gratis en loopt van 5 maart tot 9 april 2016.

Schots en scheef (3+) door tout petit
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Hoe gaat het met de jarige?
Michael Schouwaerts: “Die stelt het in alle 
opzichten wel en verkeert in goede conditie. 
Dat kunnen we onder meer afleiden uit de 
bezoekerscijfers die sinds de opening in 2006 
aan een gestage klim begonnen zijn. (zie 
tabel) Dat eerste jaar mochten we al meteen 
363.230 mensen verwelkomen, weliswaar 
met een maand minder geteld, gezien de 
opening van eind januari. Het eerste vol-
ledige jaar zaten we al meteen aan 429.629 
bezoekers. Het laatste volledige jaar in onze 
statistieken zijn we afgeklokt op 525.545 
bezoekers. Sportoase Elshout is hiermee de 
op één na populairste instelling van onze in 
totaal acht sites.”

Mooi, maar zijn er geen grenzen aan die groei?
“Ik denk inderdaad dat we in Sportoase Els-
hout stilaan tegen de limieten zitten om nog 
voldoende gebruikerscomfort te garanderen. 
Het is duidelijk dat er niet nog eens 100.000 
mensen bij kunnen per jaar. Toch zijn er nog 

altijd rustige momenten in het zwembad. Op 
weekdagen van 17 tot 19 uur en, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, ook op zon-
dagen is er meestal plaats genoeg. Op onze 
website vind je een mooi overzicht van de 
rustige en de piekmomenten.”

Hoe zit het met de herkomst van de be-
zoekers. Van waar komen ze?
“Drie kwart van de bezoekers komt uit de 
initiatiefnemende gemeenten Brasschaat 
en Schoten. Die twee gemeenten benade-
ren verder hun vooropgestelde onderlinge 
aandeel: 63 % Brasschatenaren en 37% Scho-
tenaren. Sportoase Elshout is natuurlijk ook 
een attractiepool voor mensen tot soms 
zelfs ver buiten die gemeentegrenzen. Al is 
de verwachting dat vanaf de opening van 
Sportoase Hoogstraten in januari 2016, heel 
wat badgasten die nu vanuit de noordelijke 
gemeenten zoals Brecht en Wuustwezel naar 
Brasschaat/Schoten komen, naar Hoogstraten 
zullen trekken.”

Sportoase Elshout viert tiende verjaardag 
Samen met ruim half miljoen bezoekers
Op 28 januari 2016 zal het exact tien jaar geleden zijn dat Sportoase Elshout 
de deuren opende en de eerste badgasten verwelkomde . Omdat een eigen 
gemeentelijk zwembad bouwen en exploiteren toen al een veel te kostelijke 
zaak was geworden, gingen Schoten en Brasschaat in zee met de groep Spor-
toase . Vuurwerk wordt er straks niet afgeschoten boven het zwembad- en 
fitnesscomplex aan de Elshoutbaan, maar dat neemt niet weg dat Sportoase 
Elshout een succesverhaal is, ook voor de twee betrokken gemeenten en hun 
inwoners . We maken een balans op samen met Michael Schouwaerts, operati-
oneel directeur van de groep Sportoase .

Bezoekerscijfers
•	 2006:	363.230
•	 2007:	429690
•	 2008:	432.850
•	 2009:	445.568
•	 2010:	458.673
•	 2011:	473.442
•	 2012:	519.367
•	 2013:	522.407
•	 2014:	525.545
•	 2015:	389.955	 (tot	eind	september)

kenmerken
•	 Doelgroepenbad	met	beweegbare	

bodem
•	 Recreatiebad	met	2	glijbanen
•	 Peuter-	en	kleuterzone
•	 Ontspannings-	 en	 relaxatieruimte	 met	

whirlpool, sauna en stoombad
•	 Brasserie	met	zicht	op	zwemgedeelte	en	

zonneterras
•	 Fitnessruimte
•	 Sporthal
•	 Groepslessenzalen
•	 Sport-	en	wedstrijdbad	van	25	meter

in cijfers
•	 59	fitnesstoestellen
•	 1.666	m²	oppervlakte	sporthal
•	 4.473.000	bezoekers	 sinds	de	opening
•	 600	kinderen	die	zwemles	volgen
•	 41	groepslessen	per	week
•	 1.968.000	 liter	water	 in	het	complex
•	 31	vaste	medewerkers
•	 11	 redders

Contact 
Elshoutbaan 17, 2930 Brasschaat
Centrummanager : 
Stephan Willems
03-289 28 90
www.sportoase.be
Info.elshout@sportoase.be

Openingsuren
ma-vrij 8-22u
za-zo 8-18u

Sportoase Elshout is een publiekstrekker.
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Alweer een nieuwe Sportoase. Ook de groep 
is dus flink gegroeid?
“Zeg dat wel. Sportoase, waarin de solide 
ondernemingen Groep Van Roey en Cofely 
Services evenwaardige aandeelhouders zijn, 
groeide van een kleine onderneming met 
één vestiging in Leuven, tot een volwaardig 
bedrijf met 300 medewerkers. We verwel-
komen jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers over 
onze verschillende sites. Dat zijn er anno 
2015 acht. Na Brasschaat/Schoten, kwamen 
er gelijkaardige sportcomplexen bij in Ant-
werpen (Veldstraat), Beringen, Rotselaar, 
Tongeren, Braine-le-Conte en Knokke-Heist. 
De opening van Sportoase Hoogstraten volgt 
dus binnenkort, de vestiging in Halle volgt 
later in 2016. In 2017 krijgen ook Oudenaarde 
en Lanaken hun Sportoase. Sportoase Elshout 
was dus een trendsettend project.”

Hoe is de relatie met de gemeenten?
“Brasschaat en Schoten namen destijds het 
initiatief en zijn nog steeds onze voornaam-

Toppers zetten ook directeur 
aan tot sportprestaties
Sportoase Elshout trekt ook topsporters aan die zich in fitness 
of zwembad komen voorbereiden op piekprestaties. Marc 
Herremans en zijn team zijn trouwe klanten. De voetballers 
van R Antwerp FC komen hier trainen en revalideren na 
blessures. Het professionele Uplace Triatlonteam met boeg-
beelden Sofie Goos en Bart Aernouts maken graag gebruik 
van de sportinfrastructuur. 

En, hoewel hij de eerste is om zijn eigen prestaties te relati-
veren, kan ook Sportoase-directeur Michael Schouwaerts de 
laatste tijd mooie sportprestaties voorleggen. De Iron Man 
van Mallorca en die van Boedapest, twee halve triatlons, 
heeft hij al op zijn palmares en voor 2016 wil hij die van 
Barcelona en de volledige triatlon van Florida tot een goed 
einde brengen. “Finishen voor de aankomstboog is afgebro-
ken”, knipoogt Michael.

ste stakeholders. Beide gemeenten leveren 
jaarlijkse een financiële toelage, maar die 
weegt niet op tegen het geld dat ze zouden 
moeten investeren in een puur gemeentelijk 
zwembad. Bovendien genieten de inwoners 
van Schoten en Brasschaat nog steeds 20% 
korting op de toegangsprijzen. Beide ge-
meenten houden toezicht op onze werking 
via de interlokale vereniging. Meer en meer 
gemeenten geven de exploitatie van hun 
zwembad uit handen omdat dit toch wel 
specialistenwerk geworden is.”

Is	de	 infrastructuur	nog	up	to	date?
“Zeker. Het concept, met de aparte sport- 
en recreatiebaden en fitness, zit nog altijd 
juist. We denken nu en dan na over een 
mogelijke uitbreiding van Sportoase Elshout, 
maar concreet zijn de plannen hiervoor niet. 
Vergeet niet dat onderhoud en vernieuwing 
continue aandachtspunten zijn bij Sportoase. 
Eén keer per jaar worden alle centra bouw-
kundig gescreend door specialisten. Vorig 

jaar hebben we 300.000 euro geïnvesteerd in 
het volledig vervangen van de beweegbare 
bodem van het sportbad. De fitness krijgt 
om de vijf jaar volledige nieuwe toestellen. 
Sinds de ingebruikneming van de sporthal 
van Brasschaat hier recht tegenover, waarvan 
we ook het beheer doen, hebben we meer 
ruimte voor onze groepslessen. Het zuiniger 
omspringen met energie is een permanente 
zorg. En de klant is natuurlijk altijd koning en 
dus checken we doorlopend of ons aanbod, 
qua infrastructuur én medewerkers, voldoet. 
Maar het feit dat we als enige bedrijf in de 
sector het kwaliteitslabel ISO 9001 hebben 
gehaald, wijst erop dat het hiermee wel goed 
zit. De lat hiervoor ligt best hoog.”

Het succes van Sportoase Elshout is ook 
toe te schrijven aan het personeel, toch?
“Zeker. En dat besef ik ook. Onze centrum-
manager Stephan Willems kan rekenen op 
een team van dertig medewerkers, goed voor 
23 voltijdse banen. Van onthaalmedewerker, 
poetsploeg, redders tot lesgevers: ieder heeft 
zijn aandeel in dit verhaal. We hebben de 
tiende verjaardag van de groep Sportoase 
dan ook aangegrepen om met al onze mede-
werkers een dag naar de Efteling te trekken.”

De verenigingen en scholen, voelen die zich 
thuis in Sportoase Elshout?
“We hebben soms tot 5.600 zwemmers per 
maand die in clubverband komen. De zwem-
clubs Dolfijnen en Schoten zijn de grootste 
verenigingen, maar ook duikclubs, triatleten 
en zelfs de Schotense Kayakclub zijn trouwe 
bezoekers. Zelfs op de drukste trainingsmo-
menten houden we altijd minimum twee 
baantjes vrij voor individuele zwemmers. 
Het schoolzwemmen is wat teruggelopen 
in vergelijking met de eerste jaren, maar dat 
heeft vooral te maken met het invoeren van 
de maximumfactuur in het onderwijs. Onze 
eigen zwemschool piekt. Intussen hebben 
duizenden kinderen uit Schoten en Bras-
schaat hier leren zwemmen.

Zijn	 er	 geen	 nare	 ervaringen	 geweest	 de	
voorbije tien jaar?
“Dat valt gelukkig mee. Nu en dan moeten 
onze redders wel eens tussenkomen bij een 
zeldzaam opstootje en twee jaar geleden 
hebben we jammer genoeg één badgast 
gekend die in het water een hartstilstand 
kreeg en ondanks adequaat ingrijpen van 
onze mensen na zijn overbrenging naar het 
ziekenhuis overleed. Onze redders zijn zich 
bewust van hun verantwoordelijkheid en 
houden het hier goed in de gaten. We hebben 
trouwens een defibrillator hangen en vorig 
jaar investeerde we 10.000 euro in een speci-
ale liftstoel om mensen met een lichamelijke 
beperking vlot in en uit het water te helpen.”

De fitness: één van de paradepaardjes van Sportoase Elshout, geroemd om zijn goede begeleiding.

Michael Schouwaerts finisht 
in Boedapest.11
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Willy Melis (69) mag met reden de trouwste 
zwemmer van Sportoase Elshout genoemd 
worden. “Sinds de opening kom ik hier 
dagelijks twee keer zwemmen, een keer in 
de voormiddag, een keer in de namiddag”, 
begint Willy. “Ik sla geen dag over, ook niet 
tijdens de weekends. De enige uitzondering 
daarop vormen de jaarlijkse twee weken va-
kantie die ik met mijn vrouw doorbreng. Dan 
kan je me hier niet vinden, maar wel in het 
zwembad van onze vakantiebestemming.”

“Tien jaar geleden ging ik met pensioen. 
Daarvoor, toen ik nog werkte, ging ik zo vaak 
mogelijk in het Antwerpse Wezenbergzwem-
bad baantjes trekken. Sindsdien heb ik twee 
hartaanvallen en drie bypasses gehad, maar 
vier weken na de operatie was ik alweer aan 
het zwemmen. Terwijl dit van mijn dokter 
eigenlijk pas na zes weken mocht. Het ligt 
echter niet in mijn aard om in een hoekje 
te zitten kniezen of heel de dag voor de  tv 
te hangen. Ik ben altijd al een actief iemand 
geweest, ook tijdens mijn beroepsloopbaan 
in de industriebouw. De weinige keren dat 
ik mij al eens wat minder goed in mijn vel 
voel, weet ik dat ik hoognodig moet gaan 
zwemmen. Mijn vrouw krijg ik helaas niet 
zo ver om samen met mij het zwembad in 

Dag niet gezwommen 
is dag niet geleefd

te duiken, maar gelukkig laat zij mij maar 
begaan.”

Winter of zomer, regen of zon, om half zeven 
begint Willy zijn dag met een wandeling door 
het Peerdsbos en trekt vervolgens 20 tot 25 
baantjes in Sportoase Elshout. Daarna duikt 
hij de sauna in. “En om half drie doe ik dat 
nog eens over. Alle scholieren zijn dan weg 
zodat ik het zwembad praktisch voor mezelf 
heb. Ik hoop dit tempo nog 10 jaar of liefst 
langer vol te houden, want ik voel mij er goed 
bij. Ik wil niet toegeven aan ouderdom en 
bovendien een dag dat ik niet gezwommen 
heb, heb ik niet geleefd.”

Fietsen in de regen
Op de eerste verdieping van Sportaose 
Elshout treffen we Dirk Van Alsenoy (73), 
flink fietsend in de fitnessruimte. De me-
disch vertegenwoordiger-op-rust is er sinds 
de opening van het complex al vaste klant 
en met zijn dagelijkse bezoek mag hij zich 
ook trouwste klant van de fitnessafdeling 
noemen.

“Ik ben jammer genoeg diabetespatiënt waar-
door ik mij dagelijks van een portie insuline 

moet voorzien”, steekt Dirk van wal. “Ik heb 
ervaren dat ik de dagelijks nodige hoeveel-
heid insuline daadwerkelijk ietwat kan 
terugschroeven door regelmatig aan fitness 
te doen. Daarom train ik hier elke dag van 
8.00 uur tot 9.45 uur, behalve op zaterdag en 
zondag. Op zondagavond maakt mijn lichaam 
mij duidelijk dat het terug beweging nodig 
heeft. Ik kan het fitnessen dus niet laten, want 
ik voel dat ik het nodig heb. Het is niet mijn 
bedoeling om nieuwe spieren te kweken, 
maar wel om de bestaande te onderhouden. 
Langdurig en onafgebroken fietsen is beter 
voor mij dan een snelle, korte sprint. Na een 
uur fietsen ga ik met de gewichten aan het 
werk: duwen en stoten om de spieren in 
vorm te houden.”

Buiten in de natuur fietsen vindt Dirk ge-
vaarlijk vanwege het drukke verkeer en hij 
zou ook de ambiance van Sportoase Elshout 
missen. “Bovendien haat ik fietsen in de 
regen. Daarnaast woon ik hier om de hoek 
en twee keer per week komt mijn vrouw 
mee zwemmen. Daarna stappen we vaak 
de sauna binnen en gaan we vervolgens in 
de cafetaria een koffie drinken. Dat is toch 
pure luxe? De begeleiding is hier heel goed 
en de programma’s zijn echt op maat van 
het individu. Omdat ik steeds op hetzelfde 
tijdstip mijn oefeningen doe, ken ik ook alle 
mede-fitnessers. Zo heb ik verschillende fijne 
mensen leren kennen en zijn we, bij wijze 
van spreken uiteraard, één grote familie.”

 

Dirk Van Alsenoy, de fitste fitnessklant.

Willy Melis, veruit de trouwste zwembadbezoeker.
12
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De kindergemeenteraad is een mooie traditie 
die in Schoten al vijftien jaar meegaat. De 
gemiddelde leeftijd van dit piepjonge scha-
duwkabinet bedraagt amper 11 jaar. De der-
tig leden vertegenwoordigen de zowat 2.300 
kinderen van de lagere scholen in Schoten. 
“Het is leuk dat alle scholen telkens weer de 
kans grijpen om de kinderen te laten proeven 

kindergemeenteraad buigt zich over vrijetijdsaanbod
De nieuwe kindergemeenteraad legde onder grote publieke belangstelling de eed af

van de lokale democratie”, vertelt jeugdsche-
pen Wouter Rombouts, die in dit gezelschap 
graag de rol van kinderburgemeester op zich 
neemt. Bijna iedere school stuurde enkele 
raadsleden naar het gemeentehuis. Sommige 
organiseren zelfs een heuse voorverkiezing 
om hun vertegenwoordigers te kiezen. Dit 
seizoen zal de kindergemeenteraad zich 

buigen over het vrijetijdsaanbod in Schoten.

De volgende vergaderingen, in goede banen 
geleid door de jeugddienst van de gemeente,  
vinden plaats in januari en april. Tussen de 
tweede en derde kindergemeenteraad wordt 
er nog een rondgang langs de verschillende 
gemeentelijke diensten gepland.

Schoten steeds meer toegankelijk

In een nieuwe brochure Schoten toegankelijk 
voor iedereen vindt u informatie over de 
toegankelijkheid in Schoten en een aantal 
nuttige adressen voor wie minder uit de 
voeten kan. Toegankelijk @ Schoten is een 
initiatief van het gemeentebestuur, de raad 
voor personen met een handicap, de senio-
renadviesraad en Winkelcentrum Schoten. 

Op 3 december, de internationale dag van 
de handicap, werd de nieuwe brochure 
voorgesteld in sporthal De Zeurt. Na een of-
ficieel woordje, een glaasje en een kijk op de 
nieuwe brochure kreeg sporthal De Zeurt het 
Schotense toegankelijkheidslogo. De sporthal 
en het toilet zijn immers perfect toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. 

Om af te ronden legden bestuurders van 
een elektrische rolwagen in de sporthal nog 

u was sportief en huppelt nu op krukken? u duwt een kinderwagen of de rolstoel van uw oma? Wat vindt u er dan 
van als u door trappen of andere hindernissen ergens niet naar binnen of voorbij kunt? 

een prettig behendigheidsproefje af. Ook 
enkele genodigden deden de test. Met 
wisselend succes, want rijden met een 
(elektrische) rolstoel tussen vuilzakken, 
slecht geplaatste fietsen en andere hin-
dernissen is niet evident.

Je kan de brochure onder andere te-
rugvinden op de inforekken van het 
gemeentehuis, het OCMW, de woonzorg- 
en dienstencentra, de bib, de Bode van 
Schoten en op de gemeentelijke website.

Wie zelf een inspanning wenst te doen of 
al deed voor een toegang zonder hinder-
nissen kan terecht op het meldpunt toe-
gankelijk@schoten.be. Of telefonisch bij 
de raad voor personen met een handicap 
in het Lokaal Dienstencentrum Cogelshof 
in de voormiddag via 03 685 47 31.

Schoten toegankelijk 
voor iedereen! 
Schoten toegankelijk 
voor iedereen! 

Tiny Esveld
Marie-Christine 

Joulin

gemeente

Deze brochure is een uitgave van het gemeentebestuur en het OCMW Schoten 
in samenwerking met de Raad voor Personen met een Handicap, de senio-
renraad en het Winkelcentrum Schoten.

December 2015

gemeente Schoten
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De Raad voor Personen met een Handicap op wandel.
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Met haar dagverzorgingscentrum en centrum 
voor kortverblijf biedt het OCMW graag de 
nodige ondersteuning voor deze mantelzor-
gers. Het centrum voor kortverblijf voorziet 
een tijdelijke opvang, van één tot negentig 
dagen per jaar, van de zorgbehoevende 
in woon- en zorgcentrum Verbert-Verrijdt. 
Daarnaast biedt dagverzorgingscentrum ’t 
Dorp overdag opvang voor ouderen die nog 
zelfstandig of bij familie thuis wonen, maar 
overdag wat gezelschap en ondersteuning 
kunnen gebruiken. 
Kortverblijf,	WZC	Verbert-Verrijdt,	
Verbertstraat 25 - 03 680 05 66 / 680 05 65
Dagverzorgingscentrum ’t Dorp, Jozef van 
Craenstraat 1 - 03 680 07 70

WAt	 IS	eeN	LOKAAL	DIeNSteNCeNtruM?	
’t Dorp en het Cogelshof zijn lokale dien-
stencentra en dus ontmoetingsplaatsen 
voor 55-plussers uit Schoten. Ze kunnen hier 
onder andere terecht voor een kopje koffie, 
een warme maaltijd en een fijne babbel met 
leeftijdsgenoten. Bovendien kunnen ze ook 
deelnemen aan verschillende activiteiten 
zoals bingo, biljart of een georganiseerde 
fietstocht. Naast hun functie als ontmoe-
tingsplaats, hebben de dienstencentra ook 
een dienstverlenende functie. Mensen met 
een beginnende zorgbehoefte kunnen hier 
terecht voor informatie en doorverwijzingen. 
Daarnaast stellen deze centra je ook graag 
op de hoogte van nuttige services zoals de 
Handicar, de Minder Mobielencentrale, de 
boodschappentaxi of het strijkatelier. 
•	 LDC	 ’t	Dorp,	
 Jozef van Craenstraat 1 - 03 680 07 77 
•	 LDC	Cogelshof,	
 Deuzeldlaan 49 - 03 644 67 94

[ SeNIOReN ]
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Naast haar woon- en zorgcentrum, haar as-
sistentiewoningen en bejaardenflats, biedt 
het OCMW nog veel andere diensten voor 
ouderen die zich in een beginnende zorg-
situatie bevinden. Door deze zorg op maat 
tracht het OCMW om ze zo lang mogelijk 
zelfstandig én in hun vertrouwde omgeving 
te laten wonen. 

Omdat niet alle senioren en hun familie op 
de hoogte lijken te zijn van de vele mogelijk-
heden die het OCMW biedt, organiseert het 
centrum enkele keren per jaar een infosessie 
rond ouderenzorg. Zo verwelkomde diensten-
centrum ’t Dorp op donderdag 29 oktober, 
een twintigtal geïnteresseerde Schotenaren. 
Tijdens deze avond werden de werking van 
het woon-zorgcentrum en de dienstencentra 
haarfijn uitgelegd en bestaande misverstan-
den en vragen opgehelderd. 

HOe	KAN	IK	HuLP	KrIJGeN	bIJ	De	VerZOr-
GING	VAN	MIJN	ZIeKe	VrOuW?	

OCMW en ouderenzorg
Veel meer dan een rusthuis…
Ouder worden doen we het liefst zelfstandig . Dat weten ze bij het OCMW maar 
al te goed . Met haar uitgebreid dienstenaanbod voor ouderen en zorgbehoeven-
den, wil het OCMW de Schotense senioren dan ook de kans geven om zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te wonen . uit ervaring blijkt dat de meeste senioren 
pas beroep doen op het OCMW wanneer zij niet meer zelfstandig kunnen wonen . 
Ze weten dus niet welke mogelijkheden er allemaal zijn binnen de ouderenzorg . 
Daar wil het OCMW graag komaf mee maken . 

Daarvoor kan de gezinszorg ingeschakeld 
worden. Die behoort samen met de poets-
dienst 65+ en de aanvullende diensten zoals 
de nachtzorg bij de thuiszorgdiensten van 
het OCMW. Gekwalificeerde thuisverzorgsters 
helpen bij lichte medische taken, lichaams-
verzorging en lichte huishoudelijke taken. 
Daarnaast is het OCMW ook partner van 
Nachtzorg Antwerpen. Deze staat in voor de 
zorg tussen 22.00 uur en 7.00 uur. 
Dienst gezins- en thuiszorg, 
Verbertstraat 27 - 03 680 06 35 / 680 06 38

IK	 WIL	 er	 eVeN	 tuSSeNuIt	 MAAr	 MIJN	
beJAArDe	VADer	WOONt	bIJ	Me	IN.	WAAr	
KAN	 IK	tereCHt	VOOr	HuLP?	
Het OCMW biedt een aantal oplossingen om 
het werk van mantelzorgers te verlichten. 
Mantelwerkers vervullen een belangrijke rol 
in onze samenleving: zij dragen zorg voor 
ouders en/of familieleden zodat zij thuis 
kunnen blijven wonen en niet naar een 
aangepaste leefomgeving moeten verhuizen. 

Meer info over het woon- en zorgcentrum, 
de assistentiewoningen of de bejaarden-
flats via www.ocmwschoten.be of via de 
Dienst Advies en Begeleiding Ouderen-
zorg - 03 680 05 65 - 03 680 05 66. Het 
volgende infomoment rond ouderenzorg 
heeft plaats op donderdag 21 januari om 
13u30 in LDC Cogelshof.

14
6   6

6



[ De vAARt veRJAARt ]
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“Samen kunnen we meer dan alleen”, steekt 
Lut Roelens, bibliothecaris van Schoten, van 
wal. “Daarom hebben de tien gemeentes Des-
sel, Retie, Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, 
Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Scho-
ten, in samenwerking met nv De Scheepvaart, 
de interlokale vereniging ‘De Vaart verjaart’ 
opgericht. Zo kunnen we onze inwoners, 
bezoekers en bedrijven grotere evenementen 
aanbieden.” 

Feestprogramma
“We zijn overeengekomen dat het feestpro-
gramma zal doorgaan vanaf 23 april 2016, 
daags vóór de Erfgoeddag, te Dessel tot de 
herfstvakantie, november 2016.” 

“De hoogtepunten vallen in de zomermaan-
den juni, juli, augustus en september. In die 
periode zal er gewerkt worden rond vier 
algemene thema’s: cultuur, sport en recre-
atie, erfgoed en landschap en economie. Zo 
is er steeds voor elk wat wils. Er wordt ook 
geijverd naar resultaten met een blijvend 
karakter zoals bijvoorbeeld een toeristische 
fietsroute en een kaart met attracties.”

De Vaart verjaart
in 2016 wordt het kanaal Schoten-Dessel, beter bekend als de Schotense vaart, 
gemiddeld 150 jaar . “Gemiddeld?” zie ik u denken . inderdaad, gemiddeld . het 
jongste gedeelte, Sint-lenaarts-Schoten mag 142 kaarsjes uitblazen, Turnhout-
Sint-lenaarts viert haar 150ste en Dessel-Turnhout, het oudste gedeelte, wordt 
170 jaar . Deze gebeurtenis laten de tien gemeentes langs deze blauwe ader 
uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan . 

Sport en recreatie
Op zondag 26 juni 2016 wordt op het 63 
kilometer lange jaagpad langs de Vaart een 
gooi gedaan naar het wereldrecord lijndan-
sen. Hiervoor is ‘De Vaart verjaart’ op zoek 
naar 48.000 dansers van alle leeftijden. De 
eerste contacten met Dansliga Vlaanderen 
en Okra Kempen zijn ondertussen al gelegd. 
Op 12, 13, 14 en 15 augustus organiseren 
de gemeentes een plezierbootjesfestival. 
Fietsers, wandelaars en schippers kunnen 
die dagen op en rond de vaart proeven van 
echte streekproducten en een fietsboot met 
animatie neemt fietsers mee voor een tochtje 
op de vaart. 

Cultuur 
Van 22 april tot 19 juni maakt een Kempenaar, 
een traditioneel binnenschip, een reis langs 
de tien gemeentes en in elke gemeente meert 
de boot een weekend aan. De boot doet 
dienst als ankerpunt waarop lokale organisa-
ties evenementen kunnen organiseren. Van 
13 tot 19 juni meert de boot aan in Schoten. 
Ook MOOOV houdt halt langs de Vaart. Dit 

OPrOEP
Ook verenigingen en inwoners van de tien 
gemeentes kunnen activiteiten organiseren. 
Denk maar aan een wedstrijdje kajakken of 
fietsen, een wandelroute naar bezienswaar-
digheden in de omgeving, een optreden 
of  een tentoonstelling rond hedendaagse 
kunst. De Kempenaar kan hierbij als uitvals-
basis worden gebruikt. 

Geïnteresseerden kunnen contact opne-
men met de bibliotheek via bibliotheek@
schoten.be, tel 03-680.17.11

is een reizend filmfestival waarbij films in 
openlucht geprojecteerd worden in de nabije 
omgeving van of op de vaart. In het laatste 
geval zitten de kijkers in sloepjes op het 
water. Verder zijn er ook tal van optredens, 
tentoonstellingen en andere activiteiten.

Erfgoed en landschap 
In het kader van erfgoed en landschap 
wordt een tentoonstelling georganiseerd 
over de geschiedenis en de impact, zowel de 
natuurkundige, economische en de impact 
op mobiliteit, van de vaart. Hieraan worden 
weer diverse randactiviteiten zoals lezingen, 
gegidste wandelingen en een re-enactment 
gekoppeld. De tentoonstelling reist mee met 
de Kempenaar naar de tien gemeenten en ligt 
dus van 13 tot 19 juni in Schoten.

Economie 
In maart houden de bedrijven aan de vaart 
een opendeurdag en organiseert nv De 
Scheepvaart een symposium voor waterge-
bonden bedrijven waarin kleine kanalen in 
de kijker gezet worden.

 
Bestuurders van de gemeenten langsheen het kanaal zetten hun schouders onder De Vaart verjaart, 
met ook schepen voor Toerisme Wouter Rombouts op de brug. 15
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albertkanaal
➜ Kaaimuren Van Wellen, Van Pelt (3 fases), 

jaagpad LO
Deze werken kaderen in de verbredings-
verhogings-verdiepingswerken van het 
kanaalpand Wijnegem – Straatsburgdok. 
Einddoel is een kanaal van minimaal 63 
meter breed, doorvaarthoogte 9,10 meter 
en een verruimde natte sectie ( ‘verdieping 
van het kanaal tot 6.00 meter of -1,75m 
TAW’).

kanaal vergt onderhoud
Baggeren, afdammen, dijken vernieuwen…

kanaal Dessel-Turnhout-Schoten
➜ Rooien oude eiken RO tussen brug 12 en 

sluis 4 en vervangen door knoteiken
➜ Nieuw jaagpad RO tussen sluis 10 en 9, 

tussen sas 9 en brug 14 LO, brug 12 en 
sluis 6 (quasi volledig op grondgebied 
Schoten), 

➜ Jaagpad LO tussen sluis 6 en brug 12
Deze jaagpadwerken omvatten het bij-
werken/vervangen van de asfaltverharding 
om het fiets-wandelcomfort te verhogen.

➜ Oever vernieuwd met paal en doek of 
damplanken tussen sluis 10 en 9 RO, brug 
14 tot sluis 8 RO, brug 13 tot sas 8 LO, 
brug 12 tot sas 7 LO, sas 7 tot sas 6 LO
Deze oeververdedigingswerken zijn on-
derhoudswerken die vermijden dat er 
gaten vallen en ervoor zorgen dat de dijk 
intact blijft. 

➜ Benedenhoofden van sluis 10, renovatie 
brugval brug 13
De werken aan de brug betreffen ook 
onderhoud. Brug 13 was beklad met graf-
fiti en het brugdek maakte teveel lawaai. 

➜ Gracht brug 14 – sas 9 vernieuwd en in 
betonelementen gezet
De werken aan de gracht tussen brug 14 
en sas 9 zijn gebeurd in het kader van 
onderhoud, maar ook naar stabiliteit en 
toekomstig onderhoudsgemak. Er stond 
een muur tegen de gracht waar leven in 
zat, de gracht was volledig overwoekert 
en niet (veilig) toegankelijk omwille van 
het grote hoogteverschil tussen dijk en 
gracht. Daarom zijn er hier betonele-
menten ingezet en de taluds van de 
gracht met schanskorven verstevigd en 
ge stabiliseerd.

➜ Baggerwerken kommen + geul
Vorig jaar werd de vaargeul uitgebaggerd 
en dit jaar zijn de kommen/jachthavens 
aan de beurt. Specifiek voor Schoten gaat 
dat om volgende 4 kommen: 

•	 wissel	 kilometerpunt	 62,8	 Schoten,	 op-
waarts sluis 10

•	 zwaaikom	14	Schoten,	jachthaven	Scho-
ten

•	 zwaaikom	13	Schoten,	afwaarts	brug	12
•	 zwaaikom	12	Schoten,	afwaarts	 sluis	6
Het baggerwerk gebeurde om de diepgang 
van 1,90 m (op eigen risico 2,10) vlot te 
kunnen blijven garanderen (er is gebag-
gerd tot 2,50m). 

Om de samenkomst van het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten en het Albertkanaal is 
er momenteel nieuwe aanslibbing (een 
snelle aanslibbing is normaal op een 
plaats waar twee kanalen samenkomen). 
Hier zal normaal volgend jaar gebaggerd 
worden. Dit duurt ongeveer een week en 
zal weinig hinder veroorzaken. De meeste 
schippers zijn overigens erg tevreden dat 
er gebaggerd is en vinden het een hele 
verbetering. Alle slib wordt bovendien via 
het water afgevoerd.

Geplande werken
➜ Er staan nog oeverwerken gepland op 

volgende locaties
- opwaarts brug 2, LO
- Ravels – Oud-Turnhout tussen brug 7 en 

Turnhout (damplanken)
- Beerse tussen brug 4 en 5 LO (paal en 

doek)
- Beerse tussen brug 6 en de voetgangers-

brug van Rijkevorsel LO (paal en doek)
- Rijkevorsel tussen voetgangersbrug en 

sluis 1 (verbreden + damplanken in 
functie van het creëren van wachtplekken 
voor de beroepsvaart)

➜ Werken sluizen
- Aan sluis 1 worden werken gepland opdat 

deze vanuit centrale bediening kan wer-
ken (nu nog buiten lokaal te bedienen) 

- Onderhoudswerken aan sluis 4 St-Job (al-
gemene opkuis – platform effen maken, 
veiligheid verhogen met afscherming 
tegen derden, sluismuren bijwerken, 
sluisdeuren en verlaten reviseren).

➜ Werken bruggen
- Brug 2 Retie wordt eind 2016 vervangen 

door een nieuwe brug. 
- Daarna volgen brug 10 Brecht en brug 

6 Beerse.

klachten?
nv De Scheepvaart hecht veel belang aan een 
kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverle-
ning. Ben je toch niet tevreden of heb je een 
andere klacht, dan vernemen zij dat graag.
Klachtenmanager nv De Scheepvaart, Ha-
venstraat 44, 3500 Hasselt - 011 29 84 00 
klachten@descheepvaart.be 

 

het kanaal Dessel-Schoten kan natuurlijk alleen maar zo oud worden dankzij 
een goed beheer van de waterweg . Dat geldt ook voor die andere waterweg 
door onze gemeente: het albertkanaal . En dat beheer is bij nv De Scheepvaart 
in goede handen . het viel op dat die de laatste tijd erg actief was met allerlei 
werkzaamheden in en langs de vaart en het albertkanaal . Wij zochten uit wat 
er allemaal gebeurd is en wat er nog op stapel staat .

nv De Scheepvaart maakt werk van het onderhoud 
van het oude kanaal. 16
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Schotenaar Dominique Vandaele (51) zet 
eerst de puntjes op de i: “De termen sluis- of 
saswachter zijn niet correct. De juiste functie-
omschrijving is technisch assistent. Daarnaast 
is er ook nog een dijkwachter met politionele 
bevoegdheid. Bij de aanvaring van een schip, 
geschillen tussen schippers of vernielingen 
van eigendommen van nv De Scheepvaart 
doet hij de vaststellingen en maakt pv’s op.”

in z’n sas
Na een loopbaan als matrijzenmaker betrekt 
Dominique, die ook actief is bij het vrijwil-
lige brandweerkorps van Schoten, sinds zijn 
benoeming in december 2012 een dienstwo-
ning van nv De Scheepvaart. “Heel toepas-
selijk in de Sluizenstraat”, lacht de technisch 
assistent. “Voordien woonde ik aan de Leo 
Van Hullebuschstraat en de nabije sluizen 
en de werking van het sas hebben mij altijd 
geboeid. Ik maakte regelmatig een praatje 
met de vroegere technisch assistenten die 
ik allen gekend heb.”

De sluiswachter van de Sluizenstraat
Ongetwijfeld hebt u ook al eens gesakkerd 
wanneer de brug over de vaart omhoog ging 
net toen u dringend aan de overkant moest 
zijn . is die scheepvaart dan zo belangrijk? ja . 
Dat en nog veel meer wordt duidelijk na een 
gesprek met ‘de man van ’t sas’: Dominique 
Vandaele . 

“Meestal ben ik actief aan sas 10, sas 9 of 
brug 14, maar net zo goed op een sectie 
elders. Tot in Turnhout en Arendonk toe. 
Mijn dagtaak begint om 7.00 uur aan sas 
10 met het checken van de verschillende 
waterstanden en de positie van de schepen 
via de pc, waarna ik de Vaart van sas 10 tot 
brug 14 controleer op sluikstorten en vanda-
lisme. Vervolgens bereid ik de sassen voor op 
de doorvaarten van die dag. Heel belangrijk 
daarbij is om de verschillende waterstanden 
nauwgezet te monitoren en bij te sturen 
wanneer nodig, want over zijn hele lengte 
kent het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
erg grote hoogteverschillen. Vermits sas 10 
ook een tolkantoor is, maak ik kwitanties 
op, registreer de verschillende formaliteiten, 
enzovoort. En toen er deze ochtend een 
slagboom stuk bleek, hield ik het wegver-
keer staande zodat het scheepvaartverkeer 
ongehinderd kon passeren.”

Vandalisme en sluikstorten
“Vandalisme valt hier redelijk mee, het 
sluikstorten daarentegen niet. Frituurverpak-
kingen, drankblikken, flessen, … het belandt 
allemaal in het water. De overtreder mag 
zich aan een GAS-boete verwachten, ver-
meerderd met de opruimingskosten. Vooral 
stukken touw of hout zijn nefast voor de 
schroeven van schepen. Die kosten worden 
op nv De Scheepvaart verhaald, vermits zij 
verantwoordelijk zijn voor de goede werking 

van hun waterwegen. Voor het afvoeren van 
dierenkadavers bestaat er sinds kort een 
procedure waarvoor we op Rendac beroep 
kunnen doen.”

“Pas wanneer de verkeerslichten op rood 
staan, doe ik hetzelfde met mijn sluisver-
keerslichten. Daarna sluit ik de slagbomen. 
Dan rijdt er soms nog iemand onder door. En 
als men dan net iets te laat is om ook voorbij 
de tweede slagboom te geraken, blijft men 
doodleuk midden op de brug staan. Daarom 
bekijken we nu met de lokale politiezones 
hoe we aan dat ‘roodrijden’ paal en perk 
kunnen stellen. Camera’s met nummerplaat-
herkenning worden overwogen. Twee keer 
een stopsein negeren en een bewegende 
brug oprijden, levert, naast de schade aan het 
eigen voertuig, 300 euro boete op.”

nv De Scheepvaart stelt de vaart open voor 
pleziervaart, maar de hoofdbedoeling van de 
onderneming is uiteraard het tonnagevervoer 
als economische activiteit. “90 % van de 
schepen op de vaart vervoert zand, naast 
baksteen en staal. Daar zullen nog andere 
producten bijkomen, zoals gevelsteen en 
hout. Aan vracht wordt er jaarlijks 1 miljoen 
ton over deze waterweg vervoerd, het equi-
valent van 34.000 vrachtwagens die nu niet 
op de baan rijden. Niet onbelangrijk voor 
een dichtbebouwde omgeving als Schoten. 
Het zou fijn zijn mochten automobilisten dit 
ook eens in overweging nemen als zij enkele 
minuutjes voor een geopende brug moeten 
wachten”, besluit Dominique.

Dit is Dominique Vandaele. Beroep: sluiswachter, 
ook al is dat juridisch niet de correcte term. 17
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Kris’ kennis van het gebied is heel uitgebreid. 
Hij weet wat er groeit en niet groeit, hij is 
op de hoogte van de geschiedenis van het 
gebied en vertelt ons graag waar de naam 
‘Asbroek’ vandaan komt: “Asbroek komt voort 
uit de woorden ast en broek. Ast is een 
synoniem van es en een broek is een nat, 
laaggelegen gebied. Een nat gebied dus waar 
essen groeien. Het is hier inderdaad meestal 
erg waterrijk. Dit jaar echter is het zo droog 
geweest dat er niet veel water overblijft. 
Het gebied ligt op ongeveer 6 meter boven 
het zeeniveau en op 60 meter diep zit een 
kleilaag. Die zorgt ervoor dat het water dat 
hogerop insijpelt, hier naar boven komt.” 

Domein amerloo
“We zitten hier achter het grote domein 
Amerloo”, vervolgt Kris. “Er was al sprake van 
deze naam rond 1234. Godevaert van Amber-
loo was de eigenaar. Een andere naam voor 
het gebied, Ten Weyngaert, komen we later 
tegen. De oorsprong van deze naam kennen 
we helaas niet. In de 19de eeuw woonde hier 
de familie van Praet. In 1895 liet Werner van 
Praet, de zoon van ridder Charles, een kasteel 
bouwen. Nog later werd het verkocht aan de 

‘t asbroek als achtertuin
het natuurgebied ’t asbroek is 12 ha groot, ligt aan de asbroeklaan en is eigen-
dom van de gemeente Schoten . natuurpunt staat in voor het beheer van dit 
stukje groen en beheerder kris Van den Eede woont er vlak naast . “Toen we 
hier kwamen wonen, wisten we dat het stuk bos natuurgebied zou blijven . En 
wie wil er nu niet zo’n uitzicht vanuit zijn luie zetel?” 

familie Tyteca, fervente paardenliefhebbers. 
Er kwam een deal met de gemeente toen er 
in de buurt verkaveld werd. Vandaag woont 
de Nederlandse familie Mulder in het kasteel. 
Dit groene stukje is maar 12 ha groot en het 
wandelpad is slechts 0.7 km lang. Gelukkig 
was dat groot genoeg om erkend te worden 
als natuurgebied, wat in 2001 gebeurde.”

natuurpunt
In 1998 werd Natuurpunt aangesteld als 
beheerder van het domein. De eerste stap 
bestond erin het domein te inventariseren. 
“Vooral Chris Beerlandt heeft hierbij veel werk 
verzet. Daarna moesten de rododendrons 
gekapt worden, die overgroeiden alles. 
Vrijwilligers en scholen uit de omgeving 
hebben serieus de handen uit de mouwen 
gestoken. Ook de gemeente kwam ter hulp 
met materiaal en containers. Na de kap kre-
gen we te maken met woekerende bramen 
en reuzenbalsemien. Dat is nu min of meer 
onder controle. Het staat hier ook vol Cana-
dapopulieren, die in rijen werden aangeplant. 
De rijen het dichtst bij de bebouwing werden 
in het begin al verwijderd. Onlangs vielen er 
enkele populieren om en hierdoor geraakte 

Winterwandeling 
in het asbroek 
Winter, de natuur lijkt dood, de dagen 
zijn kort. Maar als we goed kijken valt er 
toch heel wat te beleven. Vogels uit het 
noorden komen ons vergezellen. Er zijn nu 
minstens evenveel vogels als in de zomer 
en bovendien kan je ze goed bekijken 
door het ontbreken van de bladeren aan 
de bomen. Misschien ontdek je wel een 
aantal staartmeesjes of een zwerm sijsjes 
die zich tegoed doet aan de elzenpropjes. 

Zondag	10	 januari	14u:	Asbroeklaan
Meer info via www.antwerpennoord.be

het tuinhuis beschadigd. In samenspraak met 
de gemeente werd besloten om nog enkele 
rijen te kappen.”

Bosuil
“Er zijn hier prachtige hakstoven van zwarte 
els en we hebben hier enkele knoteiken. Dat 
is een zeldzaamheid. Ze staan nu zelfs gere-
gistreerd. Het Regionaal Landschap de Voor-
kempen volgt ze op en komt ze knotten als 
dat nodig is. Ook reeën vind je hier terug en 
’s avonds horen we vaak een uil. Verder liggen 
hier twee bomkraters, waar normaal water in 
staat. Errond worden wat struiken en bomen 
verwijderd, zodat ze meer licht krijgen. Dat 
komt het leven in zo’n poel ten goede.” 

handen uit de mouwen
Tweemaal per jaar wordt in ’t Asbroek een 
werkdag georganiseerd. Jong en oud is wel-
kom om mee de handen uit de mouwen te 
steken. “Er worden vooral reuzenbalsemien, 
rododendron en bramen verwijderd om het 
wandelpad open te houden. De houtwal 
rechts wordt maar om de 7 jaar gekapt, 
dus daar is nu niet veel werk aan. We doen 
ook elk jaar vier begeleide wandelingen. 
Vooral in het voorjaar is het hier prachtig 
omdat er dan van veel in bloei staat zoals 
de slanke sleutelbloem, het speenkruid en 
de pinksterbloem. Beslist de moeite waard 
om mee te wandelen.”

infoSchOteNDECEMBER

Kris Van den Eede, buur en beheerder van ’t Asbroek. 
Foto Rina Peys.

Een fraaie bewoner van ’t Asbroek: de ransuil. 
Foto Rina Peys.
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diep in de gemeentekern te laten doordrin-
gen,” vertelt schepen van Leefmilieu Erik Block. 

“Om dit te realiseren werken de verschillende 
gemeentediensten samen om de belangen 
van grijs en groen vanaf start op de ont-
werptafel te krijgen. Met als resultaat het 
zicht op groene bomen bij elke straat die je 
indraait,” droomt schepen Block al een stukje 
vooruit in de tijd. 

Meer info via de milieudienst van Schoten, 
Verbertstraat 7, 2900 Schoten - 03 680 23 56 
milieudienst@schoten.be

laanbomen méér dan straatmeubilair
Bomen, en dus ook laanbomen, vervullen talrijke functies .  het zijn luchtfilters 
voor fijn stof, ze zetten overdag CO2 om in zuurstof, ze zorgen voor verkoe-
ling, ze bepalen mee het uitzicht van de wijk, het zijn snelheidsremmers en ze 
voorzien de sperwer van een zitstok . redenen genoeg om zorg te besteden 
aan het laanbomenpatrimonium .

36% van de gemeentelijke uitstoot aan 
CO2 (koolstofdioxide, restproduct van 
verbranding), wordt opnieuw ‘vastgelegd’ 
door het gemeentelijke laanbomenbestand. 
Gelet op de voorspellingen rond onder an-
dere temperatuurstijging, verdroging van de 
bodem en intense regenbuien worden deze 
‘boomfuncties’ steeds belangrijker en telt al 
het resterende groen mee. Laanbomen zijn 
ook een belangrijke migratieweg voor fauna 
en flora en zijn bijna noodzakelijke elementen 
voor vleermuizen om langs de lange rijen 
bomen naar hun winterslaapplaats te vliegen 
zoals bijvoorbeeld het Fort van Schoten.

De gemeente Schoten werkt daarom een 
nieuw bomenprotocol en kapverordening uit. 
Het protocol vormt een leidraad voor de in-
woners van Schoten en reikt praktische hand-
leidingen aan. Het tweede document geeft 
aan voor welke bomen er een kapvergunning 
aangevraagd moet worden en hoe de kap te 
compenseren. Dit alles om te voorkomen dat 
er nodeloos gezonde bomen verloren gaan.

Om ook zelf het goede voorbeeld te geven 
werkt Schoten momenteel een groenplan 
uit waarin bomen een zeer prominente 
plaats blijven behouden. “Een van onze be-
trachtingen de komende jaren is om met dit 
groenplan de groene gordel rond Schoten tot 

Word jij de volgende held 
van een waterloop?

Sinds 2014 heeft de provincie Antwerpen 
drie kwart van alle waterlopen binnen de 
provinciegrenzen in beheer. Omdat niet 
iedereen dat weet heeft de provincie de cam-
pagne www.meldpuntwaterlopen.be gelan-
ceerd. 

Iemand die langs een waterloop woont, 
of er werken wil uitvoeren, doorloopt heel 
wat instanties vooraleer hij bij de juiste wa-
terloopbeheerder geraakt. 35 medewerkers 
leiden dagelijks 2.400 km onbevaarbare 
waterlopen in goede banen en dat is geen 
sinecure. Daarom zoekt de provincie lokale 
helden die obstakels in de beek, waterover-
last, afkalvende oevers, zeldzame dieren 
of planten, … melden. Helden kunnen de 
status van hun melding op de voet volgen 
via de website.

Minstens een keer per jaar worden alle 
waterlopen geruimd om droge voeten te 
garanderen, maar soms volstaat dat jaarlijks 
onderhoud niet. Hoe sneller obstakels in 
het water gemeld worden, hoe sneller de 
provincie het probleem kan oplossen. Uiter-
aard kunnen ook burgers die niet langs een 
waterloop wonen een held van de waterlopen 
worden. Al wie iets ongewoons opmerkt aan 
een waterloop, kan zijn bevindingen melden. 
In Schoten gaat het om de waterlopen: Bloe-
mendaelbeek, Botermelkbeek, Braambeek, 
Brakkenbeek, Calixbergsebeek, Eethuisbeek, 
Klein Schijn, Kromvenbeek, Laarse Beek, 
Verlaatbeek, Zandblokkenbeek en Zuytbeek.

Dirk Vercammen van de milieudienst van 
Schoten mag zich al held noemen. Hij plaatste 
volgend bericht op de website: “Enorme 
groei van Japanse Duizendknoop. Van hieruit 
snelle verspreiding stroomop- en afwaarts! 
Dringend ingrijpen noodzakelijk.”

Benieuwd naar hoe het meldpunt dit op-
loste? Surf dan naar www.meldpuntwater-
lopen.be. Daar vind je ook alle info over het 
waterbeleid van de provincie Antwerpen.

 Met een opvallende monster van Loch Ness-actie, vestigde de provincie 
de voorbije weken de aandacht op haar meldpunt waterlopen. 19
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De Kringwinkels in de Antwerpse Kroonstraat 
en de Abdijstraat bestaan nog net iets 
langer, maar inmiddels heeft de Schotense 
Kringwinkel met haar 15 jaar toch ook een 
respectabele leeftijd. Samen met een 10-tal 
medewerkers met nagenoeg allemaal het-
zelfde profiel: migratieachtergrond, ettelijke 
jaren werkloos en minder geschikt voor de 
reguliere arbeidsmarkt, runt winkelverant-
woordelijke Pieter De Wilde (29), de Scho-
tense afdeling.

“Gemiddeld krijgen we zo’n 150 à 200 beta-
lende klanten per dag over de vloer en de 
hele sector zit in de lift”, vertelt Pieter. “Het 
is leuk dat meer en meer mensen hun GPS 
eerst richting De Kringwinkel sturen in plaats 
van rechtstreeks naar het recyclagepark. Alle 
lagen van de bevolking, jong of gepensio-
neerd, laag- of hooggeschoold, Belg of andere 
nationaliteit, iedereen komt hier over de 
vloer. De meesten om te snuisteren en iets 
leuks of unieks aan te schaffen en anderen 
om zaakjes te doen en door te verkopen op 
rommelmarkten.”

15 jaar De kringwinkel
Meer en meer Schotenaren vinden de weg naar De kringwinkel aan de Venstraat . 
niet alleen als klant om tegen een kleine vergoeding een leuk hebbeding mee 
naar huis te nemen, maar ook als iemand die zijn oude kast of zetel een nieuw 
leven willen geven . als er ook nog eens mensen te werk gesteld worden die 
elders minder gemakkelijk werk vinden, is de duurzame kringloop gesloten .

identieke prijssetting 
Kleding en textiel, speelgoed, huisraad, boe-
ken, video- en audiomateriaal,… alle goede-
ren worden naar het centrale magazijn aan 
de Deurnsebaan in Merksem gevoerd waar 
ze geprijsd worden volgens de richtlijnen 
van de koepelvereniging van De Kringwinkel. 
“Wij ijveren voor een identieke prijssetting in 
alle Kringwinkels”, aldus Pieter. “Enkel voor 
meubelen bepalen wij zelf ter plaatse de 
prijs omdat het te omslachtig is om stukken 
naar het magazijn en terug te transporteren. 
Klanten trachten nu en dan te onderhandelen 
over een lagere prijs, maar daar wordt niet 
aan toegegeven.” 

“Dankzij een rotatiesysteem krijgen meubelen 
en elektro na vier of zes weken automatisch 
een afprijzing van 20 % en na acht weken 
van 50 %. Op die manier kan de klant, als 
hij een voorwerp te prijzig vindt, later nog 
eens terugkomen om een koopje te doen. 
Uiteraard met het risico dat het betreffende 
product dan reeds verkocht is.”

Best verkopende stuks
1. Antiek
2. Huisraad
3. Boeken
4. Schilderijen en kaders

Lieve Van der Avert (66) is een heel re-
gelmatige bezoeker van De Kringwinkel. 
“Minstens om de 14 dagen, maar eerder 
wekelijks, spring ik hier binnen”, lacht zij. 
“Ik koop soms wat klein decoratiemateriaal, 
maar meestal romans. En nadat ik ze uit-
gelezen heb, breng ik ze weer terug. Deze 
boeken kosten praktisch niets en als je ze 
wat langer bijhoudt, krijg je tenminste geen 
boete zoals in de bib.”

“En ik help Lieve door al die boeken voor 
haar te dragen”, lacht Leon Meeuwens 
(79). “Wij vinden De Kringwinkel een mooi 
initiatief”’, klinkt het in koor. “Enkel jammer 
dat er veel opkopers voor rommelmarkten 
speelgoed voor de neus van armere ouders 
wegkapen.”

Goede staat
Alle meubelen worden aanvaard mits in 
goede staat. “Bij sommige mensen leeft de 
misvatting dat wij alle meubelen herstellen, 
maar dat is niet zo. Alleen antieke kasten 
krijgen een professionele restauratie. Andere 
stukken worden soms gefatsoeneerd. Kleding 
wassen wij niet. We gaan er van uit dat 
mensen hun vuile was niet naar ons brengen. 
Elektro wordt in elke staat aanvaard omdat 
we dat dankzij Recupel kunnen recycleren.”

“We doen ook gratis ophalingen aan huis”, 
vertelt Pieter. “De klant beschrijft de goederen 
en wij geven hem onze selectiecriteria. Als we 
bijvoorbeeld een hele inboedel meenemen, 
nemen we ook die ene kapotte kast mee om 
de betrokkene te helpen. Van al datgene dat 
er in de verschillende Kringwinkels wordt 
aangeboden, moeten we toch nog een deel 
weggooien via onze eigen afvalcontainers”, 
besluit De Wilde. 

Meer info over De Kringwinkel via www.
dekringwinkel.be. 

Pieter De Wilde en zijn team van De Kringwinkel Schoten.
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Onrust is overbodig. De gemeente is heus niet 
van plan om de begraafplaats te ontmantelen 
en er een bos van te maken. Maar de grote 
en heel centraal gelegen oppervlakte kan 
wel evolueren naar een groene oase. Het 
bezoek aan een overleden dierbare kan zo 
straks verlopen in een meer parkachtige en 
rustgevende omgeving.

Om de behoefte aan groen op de begraaf-
plaats concreet te maken werd een werk-
groep samengesteld. Die werkte een toe-
komstvisie uit. Gebruikers werden bevraagd 
en het eindresultaat is een nieuw beheerplan 
voor de begraafplaats van Schoten. Het plan 
zet uiteraard in op het behoud van haar oor-
spronkelijke functie, namelijk teraardebestel-
ling of verstrooiing, maar heeft daarnaast ook 
aandacht voor andere aspecten zoals cultuur, 
ontmoeting, rust en groen. 

Het klassieke kerkhof van weleer wordt heel 
geleidelijk een begraafpark, waar ook de 
wandelaar of buurtbewoner in alle sereniteit 
zal kunnen verpozen, studeren en wandelen 
met alle respect voor de overledenen en 
hun bezoekers. De begraafplaats wordt op 
die manier terug dichter bij de bevolking 
gebracht. Het wordt meer dan de plek die 
we vaak alleen in november bezoeken.

Van begraafplaats naar begraafpark
De gemeente maakt werk van een natuur-
lijker beheer van de begraafplaats . Maar 
dit zal geleidelijk gebeuren en met veel 
respect voor de overledenen en hun nabe-
staanden .

Toegankelijker
Uit de resultaten van een enquête bij 
bezoekers, kwamen twee knelpunten naar 
voren: de moeilijke toegankelijkheid en een 
uitgesproken wens naar meer groen en scha-
duw of beschutting. Om dit te realiseren zal 
een deel van de vrijgekomen ruimte gebruikt 
worden om meer bomen aan te planten, liefst 
met een bankje eronder als rustpunt. Opdat 
het terrein ook beter toegankelijk zou worden 
voor mensen die minder goed te been zijn, 
werden de hoofdpaden alvast heraangelegd 
en worden de modderige zandpaden straks 
voorzien van een tredvaste grasmat.

Alles gaat natuurlijk niet in één keer ge-
beuren, maar bij heraanleg worden graven 
straks alvast op een ruimere afstand van 
elkaar geplaatst. Zo wordt de begraafplaats 
voor mensen met een rolwagen beter toe-
gankelijk. Een meevaller is dat het onder-
houd van de begraafplaats meteen een pak 
efficiënter en goedkoper kan verlopen door 
de gemeentediensten.

Ook de smalle zanderige zones tussen de 
graven zijn nu een hinderpaal. Ze zijn erg 
moeilijk bereikbaar met machines, wat het 
onderhoud bemoeilijkt. De groendienst zal 
het onkruid hier in de toekomst te lijf gaan 
met bloeiende bodembedekkers. Alles weg-
spuiten, zoals in het verleden gebeurde, is er 
uiteraard niet meer bij. Zonder-is-gezonder is 
een Vlaams plan om pesticiden te weren en 
daar houdt de gemeente zich aan, graag zelfs. 
Het is niet alleen mooier en goedkoper, ook 
insecten profiteren van deze bloemenpracht. 

Bijenhotel
Vlakbij de ingang hangt nu reeds een bij-
enhotel, geschonken door de milieuraad. 
Honingbijen en solitaire bijen zijn intussen 
vertrouwde gasten op de begraafplaats. 
Een beetje verderop werd tijdens de vorig 
jaar met veel eerbied en luister gehouden 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog 
ook een vredesboom - een fraaie notelaar - 
aangeplant, geschonken door de Schotense 
boomkwekerij Van Mol. Er wordt nog een 
speciale plek voorzien voor het instandhou-
den van de soms erg zeldzame korstmossen 
en muurflora zoals muurleeuwebekje, muur-
varen en steenbreekvaren. Die groeien al op 
sommige graven en muren. Ze berokkenen 
geen schade en maken dit gebied in het 
centrum van Schoten biodiverser.

De gemeente neemt bewust voldoende tijd 
om deze maatregelen uit te voeren. Zo blijft 
de impact op het terrein telkens beperkt en 
kunnen Schotenaren zonder enige beper-
king steeds terecht bij het graf of urne van 
hun dierbaren. In samenwerking met het 
Regionaal Landschap De Voorkempen maakt 
de gemeente ook werk van infoborden die 
op het terrein voor tekst en uitleg zullen 
zorgen bij elke wijziging. Er komt ook een 
duidelijke overzichtskaart voor wie op ver-
kenning wil gaan. 

Meer info bij de milieudienst, Verbert-
straat 7, 2900 Schoten – 03-685 04 62 
milieudienst@schoten.be 

Nieuw op de begraafplaats: een imposant bijenhotel.

Het monument ter ere van de Schotense 
gesneuvelden, met op de achtergrond de 

nieuwe notelaar.
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Digitale verkeersanalyse – De politie 
zal binnenkort beschikken over een 
uitgebreid softwareprogramma dat 
onder andere verkeersverwerking 
en -analyse op kaart toont en dat 
digitale schetsen van aanrijdingen 
kan genereren. Kostprijs: 22.500 euro.

bISCuIt	 – De bibliotheken en cul-
tuurcentra/gemeenschapscentra van 
de gemeentes Brasschaat, Brecht, 
Kapellen, Schilde, Schoten en Sta-
broek hebben de projectvereniging 
BISCUIT (Bibliotheken Intergemeen-
telijke Samenwerking Cultuur en 
UIT) opgericht. De samenwerking 
heeft onder andere tot doel een 
betere dienstverlening en kwaliteit 
te leveren door het aanbod op elkaar 

af te stemmen, kennis en materialen 
te delen en samen grotere projecten 
te realiseren. Op 1 januari 2016 kan 
BISCUIT krakend vers van start gaan. 
 
GAMWD–afdeling Koningshof – 
Sinds 1990 huurt de gemeente voor 
de Gemeentelijke Academie voor Mu-
ziek, Woord en Dans klaslokalen in de 
Sint-Ludgardisschool in Koningshof 
voor muziek- en woordlessen. Die 
dienstverlening wordt voortgezet. 
De huurovereenkomst werd geac-
tualiseerd.

Borgeindstraat – De snelheidslimiet 
in de Borgeindstraat tussen Pieter 
Breughelstraat en Kruiningenstraat 
wordt verlaagd van 70 km/u tot 50 

km/u. De bebouwde kom van Ant-
werpen begint  in de Borgeindstraat, 
gekeken richting Merksem, net voor 
de Pieter Breughelstraat. De snel-
heidslimiet tot aan de Kruiningen-
straat blijft echter 70 km/u.  Aan de 
zuidzijde van de Borgeindstraat zijn 
er op dat gedeelte bebouwing en 
zijstraten, met dus in- en uitrijdend 
verkeer.  Om binnen de bebouwde 
kom een uniform en duidelijk snel-
heidsbeleid te voeren, wordt de snel-
heidslimiet van Pieter Breughelstraat 
tot Kruiningenstraat verlaagd. Het 
zebrapad naar de bushalte komt zo 
ook in een 50 km/u regime te liggen. 
 
Kosten brandweerzone Rand – Op 
1 januari is de regionale brandweer-

zone Rand van start gegaan. Op 30 
oktober keurde de zoneraad Rand 
het budget van 2016 alsook de 
bijdragen per gemeente goed. Voor 
2016 bedraagt de verdeelsleutel 
voor Schoten 8,49 % wat resulteert 
in een gemeentelijke bijdrage van 
1.034.886 euro.

Bremdreef – In het kader van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan Berken-
rode moet bij een eventuele verkoop 
of overdracht van eigendom, het 
gedeelte van het perceel dat in 
de wegbedding gelegen is, gratis 
worden afgestaan aan de gemeente. 
Aangezien nu het huis aan de Brem-
dreef 11 verkocht wordt, krijgt de ge-
meente	een	stuk	grond	van	199	m².

Zoals bekend kocht de gemeente zaal Forum, 
De Poort, De Gilde en aanpalende zalen 
begin dit jaar over van de kerkfabriek van 
de parochie Sint-Cordula. Het Gelmelenhof, 
achter de Markt, is al veel langer in het bezit 
van de gemeente, maar staat al jaren leeg.  

De verouderde gebouwen zijn toe aan een 
grondige renovatiebeurt. Het nieuw ver-
worven patrimonium leent zich momenteel 
niet tot een optimaal en veilig gebruik door 
verenigingen en academies. Dat is wel de 
bestemming die de gemeente voor ogen 
heeft. Ook het voormalige politiebureau 
Gelmelenhof wil de gemeente ter beschikking 
stellen van de gemeenschap.

Drie ontwerpbureaus stelden zich kandidaat 
om plannen uit te werken en kwamen on-
langs hun visie toelichten. Tegen eind 2015 
hoopt de gemeente een selectie te kunnen 
maken en een ontwerpbureau aan te kun-
nen duiden. De gekozen ontwerper zal eerst 
een concreet voorstel moeten doen voor de 
toekomstige invulling van de gebouwen. 
Hij moet voorstellen welke werking best in 
welk gebouw komt. Het tweede deel van de 
opdracht bestaat uit de effectieve uitwerking 
van de plannen en de verbouwing zelf.

In het voorjaar 2016 zullen de gesprekken 
starten die moeten leiden tot effectieve 
realisatie van de plannen. Intussen worden 
de Kempeneerszaal, de Boekerij en de Van 
Hooydonckzaal, allemaal gevestigd in de 
Marktgebouwen, aan dezelfde voorwaarden 
verhuurd als de polyvalente lokalen in het 
LDC Cogelshof, de wijklokalen en de zalen in 
het Kasteel van Schoten. De verhuur gebeurt 
via de cultuurdienst. 

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

Burgemeesters-
convenant 
De gemeente Schoten had al een engage-
ment om Schoten klimaatneutraal te maken 
tegen 2020, maar dit gaat dan vooral over 
het “interne energiehuishouden” van de 
gemeente. Recent werd ook beslist om toe 
te treden tot het zogenaamde “Burgemees-
tersconvenant” of voluit “Het nieuwe geïn-
tegreerde burgemeestersconvenant voor 
klimaat en energie”. Ondertussen onderte-
kenden reeds 6.629 burgemeesters het con-
venant, wat staat voor 211.417.526 burgers .
 
Aan de vooravond van de klimaattop in 
Parijs ondertekende de voltallige gemeen-
teraad van de gemeente Schoten als één 
van de laatste Antwerpse gemeentes het 
burgemeestersconvenant. Hiermee schaart 
ze zich unaniem achter het initiatief van de 
Europese Commissie dat een verlaging van 
minimaal 20 % van de CO2-uitstoot binnen 
de gemeentegrenzen tot streefdoel stelt. 
Binnen het jaar na ondertekening van dit 
engagement zal de gemeente een nulme-
ting en actieplan uitwerken. 

Drie kandidaten om Marktgebouwen 
en Gelmelenhof te renoveren
De gemeente hoopt eind dit jaar nog een 
ontwerpteam te kunnen aanstellen voor 
renovatie en herinrichting van de Marktge-
bouwen en het Gelmelenhof aan de Markt .

Burgemeester Maarten De Veuster nodigde de 
voltallige gemeenteraad uit om het milieu-

convenant te ondertekenen.
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Colofon
Info Schoten is een uitgave van het ge-
meentebestuur van Schoten en wordt 
gedrukt op 100% gerecycleerd papier. 
Verantwoordelijk uitgever is het college van 
burgemeester en schepenen. 

Redactie: Jan Auman en Aline Boonen. 
Opmaak: X-oc. 
Aan dit nummer werkten verder mee: Paul 
De Groot, Rina Peys en Wouter Peeters. 

Dit is de (voorlopig) 
laatste Info Schoten 
van hoofdredacteur 
Jan Auman. Langs 
deze weg een wel-
gemeende dankje-
wel voor de jaren-
lange inzet.

Bredabaan – Omdat er op het ge-
deelte van de Bredabaan tussen de 
bebouwde kom en de N11 een groot 
aantal inritten gelegen zijn, wordt de 
snelheidsbeperking hier verlaagd tot 
50km/uur. 

Begraafplaats – Omdat het contract 
met de vorige aannemer verloopt, 
gaat de gemeente op zoek naar 
een nieuwe aannemer om de ge-
meentelijke begraafplaats te on-
derhouden. De gemeente voorziet 
hiervoor een budget van 45.000 euro. 
 
Aanplantingen langs wegen – Om-
dat het contract met de vorige aan-
nemer verloopt, gaat de gemeente 
op zoek naar een nieuwe aannemer 

voor het onderhoud van de gemeen-
telijke aanplantingen langs wegen. 
Het aantal vierkante meter is met 
2.435	 m²	 gestegen	 omdat	 de	 hon-
denweide van het Ringbos aan de 
Calesbergdreef mee is opgenomen. 
Het	 gaat	 nu	 om	 zo’n	 185.105	 m².	
De gemeente voorziet hiervoor een 
budget van 150.000 euro.

Parken – Omdat het contract met de 
vorige aannemer verloopt, gaat de 
gemeente op zoek naar een nieuwe 
aannemer voor het onderhoud van 
de gemeentelijke parken: Gelmelen-
park, Sportpark De Zeurt, Gemeen-
telijk Park Kasteeldreef en Park Co-
gelshof. De gemeente voorziet hier-
voor een budget van 117.000 euro.

Jubilerende verenigingen heb-
ben recht op toelage – Schoten 
heeft een nieuw reglement voor de 
jubilerende verenigingen. Zij heb-
ben recht op een toelage van de 
gemeente. De aanvragen moeten 
worden ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen 
vóór 1 augustus van het jaar waarin 
de vereniging haar jubileum viert. 
De aanvraag moet vergezeld zijn van 
een kopie van de geldende statuten 
met verwijzing naar hun publicatie-
datum in het Belgisch Staatsblad, 
evenals het bankrekeningnummer 
van de vereniging dat niet het 
nummer mag zijn van een natuurlijk 
persoon en de naam van minstens 
één gemandateerd bestuurder met 

vermelding van naam, adres, tele-
foonnummer en e-mailadres. Indien 
de gevraagde documenten niet of 
niet tijdig bezorgd werden, vervalt 
het recht op deze éénmalige toelage:
•	 25-jarig	bestaan:	 	 250	euro
•	 50-jarig	bestaan:	 375	euro
•	 75	 jarig	bestaan:	 425	euro
•	 100-jarig	bestaan:	500	euro
•	 125-jarig	bestaan:	550	euro
•	 150-jarig	bestaan:	625	euro.
Oudere bestaansvieringen worden 
individueel bekeken. Ook een plech-
tige ontvangst op het gemeentehuis 
behoort tot de mogelijkheden. 
Die dient minstens twee maanden 
vooraf te worden aangevraagd bij 
het college van burgemeester en 
schepenen.

De in 2010 goedgekeurde parkeerverorde-
ning verplicht bouwheren van meergezins-
woningen voldoende parkeerplaatsen te 
voorzien (1,5 plaats per woning) en wil ook 
paal en perk stellen aan het omvormen van 
voortuintjes tot parkeerplaatsen. Dat laatste 
blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. 

Wat is de situatie? Al te vaak gebeurt het 
nog dat een mooi groen en fleurig voorhofje 
zonder toelating van de gemeente wordt 
herschapen in een stenen vlakte. Dat zorgt 
niet alleen voor een verschraling van het 
straatbeeld en de woonomgeving, maar 
heeft nog andere negatieve gevolgen zoals 
een toename van de wateroverlast bij hevige 
regenval omdat alweer wat meer water ter 
plaatse de grond niet kan indringen, maar 
zich een weg zal zoeken via de met overbelas-
ting bedreigde riolering. Een toename van het 
aantal voortuinparkings leidt ook tot steeds 
minder parkeerplaatsen op openbaar domein.

Het voortuinparkeren wordt sinds de inwer-
kingtreding van de parkeerverordening of-
ficieel alleen nog toegestaan in welbepaalde 
straten en mits een aantal strikte voorwaar-
den gerespecteerd worden zoals gesloten 
bebouwing, het gebruik van waterdoor-
laatbaar materiaal en een voldoende grote 
voortuin (4 m diep). Belangrijk is onder meer 
de voorwaarde dat hoe dan ook maximaal 

2/3 van de voortuin verhard mag worden. 
De resterende 1/3 zal dus groen aangelegd 
moeten worden.

Praktijk
Probleem vormen de vele reeds bestaande 
en vaak onvergunde voortuinparkings uit 
het verleden en de eventuele regularisatie 
hiervan. De raadscommissies Ruimtelijke 
Ordening en Mobiliteit bereidden dit jaar 
een handhavingsplan voor, bestaande uit vier 
luiken: preventie, handhaving, communicatie 
en verordening. Bijkomend werd met de 
politie afgesproken dat die voorlopig niet 
meer zou verbaliseren in geval van parkeren 
voor onvergunde voortuinparkings. Er is ook 
een speciaal ‘vergunningenregister voortuin-
parkeren’ in de maak. 

De gemeente zal nog verder overleg plegen 
met de procureur des Konings, gezien de 
maatschappelijke impact van een toegepast 
handhavingsbeleid. Momenteel loopt een ju-
ridische consultatieronde met betrekking tot 
de verjaringstermijnen van bouwmisdrijven 
en de toepassing van het stakingsbevel. Het 
stappenplan voor de aanpak van de pro-
blematiek voortuinparkeren zal samen met 
dit juridisch advies en een prioriteitenlijst 
van straten op een volgende gemeenteraad 
geagendeerd worden. 

naar stappenplan aanpak illegale 
voortuinparkings
het gemeentebestuur werkt aan een stappenplan met het oog op de toepas-
sing van de eerder goedgekeurde parkeerverordening en dan meer bepaald 
het luik voortuinparkeren . het dossier heeft een grote maatschappelijke impact 
en is juridisch complex .

Een voortuin is 
geen parking
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Donderdag 17 december  20u De Kaekelaar  Cavalier Seul  Muziek door Guido Belcanto Laatste tickets

Zondag	20	december	 	 15u	 De	Kaekelaar	 	 een	oscar	voor	emily	 	 theater	door	Het	Fakkeltheater	 Volzet

Woensdag 23 december  10u & 14u Kasteel van Schoten  De geur van worteltjes (3+)  Familiefilm + workshop i.s.m. Gezinsbond

Zondag	27	december	 	 11u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Zwanenzang	(8+)	 	 Familievoorstelling	door	Dimlicht	 i.s.m.	Gezinsbond	

Donderdag 7 januari  20u De Kaekelaar  Geloof, hoop en liefde  Theater door de Roovers Laatste tickets

Zondag	10	 januari	 	 15u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Dwarse	verhalen	en	gefluit	 (6+)	 	 Familievoorstelling	door	de	Woze	bolven	en	the	Magic	Flutes

Dinsdag	12	 januari	 	 14u	 op	verplaatsing	 	 Museum	Plantin-Moretus	 	 uitstap	 Volzet

Donderdag 14 januari  20u De Kaekelaar  Hier waak ik  Theater door Villanella en Janne De Smet Volzet 

Zondag	17	 januari	 	 11u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Odysseia	ensemble	 	 Aperitiefconcert

Zondag	17	 januari	 	 14u	 Kasteel	van	Schoten	 	 eigenhandig	(4+)	 	 tentoonstelling	door	rasa	 Volzet

Maandag 18 januari  14u De Kaekelaar  Samba  Film i.s.m HVV en de seniorenraad

Dinsdag 19 januari  20u De Kaekelaar  Samba  Film i.s.m HVV

Dinsdag 19 januari  10u  Kasteel van Schoten  Van Gogh: van diepzwart tot felgeel  Cursus

Woensdag 20 januari  14u De Kaekelaar  Wiplala (6+)  Grabbelpasfilm i.s.m jeugddienst Schoten

Donderdag 21 januari  20u Kasteel van Schoten  Dez Mona Duo  Kasteelconcert Volzet

Donderdag	4	februari	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Flandrien	(foto)	 theater	door	Action	Zoo	Humain	 Volzet

Zondag	7	februari	 	 11u	 De	Kaekelaar	 	 Onzen	held	(4+)	 	 theater	door	Kolonie	Mt	i.s.m.	Gezinsbond	

Dinsdag	9	februari	 	 14u	 Op	verplaatsing	 	 Fotomuseum	Antwerpen	(4+)	 	 uitstap	met	workshop	 	 	 	 	 4 tot 6 jaar volzet 

Maandag 15 februari  14u De Kaekelaar  Pride  Film i.s.m HVV en de seniorenraad 

Dinsdag 16 februari  20u De Kaekelaar  Pride  Film i.s.m HVV

Woensdag 17 februari  14u De Kaekelaar  Piepkuikens (8+)  Grabbelpasfilm i.s.m jeugddienst Schoten

Zondag	21	februari	 	 11u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Les	Abbagliati	 	 Aperitiefconcert

Dinsdag 23 februari  20u De Kaekelaar  De Hersenhap  Theater door Hugo Matthysen, Tine Embrechts, e.a Volzet

Donderdag 25 februari  20u De Kaekelaar  De Biecht van Liszt  Theater door Warre Borgmans  Volzet

zaterdag 27 februari  19u De Kaekelaar  De Koning van de paprikachips (7+)  Theater door Bronks

Woensdag	2	maart	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Hoop	 	 theater	door	braakland/Zhebilding	en	De	Queeste

Donderdag 3 maart  20u De Kaekerlaar  Konijn met pruimen (15+) door Laika en BOS+ Volzet

Vrijdag 4 maart  10u30 Kasteel van Schoten  Myanmar: het gouden land  Cursus

Zondag	6	maart	 	 11u	 De	Kaekelaar	 	 Schots	en	scheef	(3+)	 	 theater	door	tout	Petit	 i.s.m.	Gezinsbond

Dinsdag	8	maart	 	 14u	 Op	verplaatsing	 	 Museum	van	douanen	en	accijnzen	 	 uitstap	 Volzet

Woensdag 9 maart  20u De Kaekelaar  Duizend man sterk  Muziektheater door Mich Walschaerts Volzet

Zondag	13	maart	 	 14u	 De	Kaekelaar	 	 Het	geslacht	borgia,	marathon	 	 theater	door	toneelgroep	NuNC

Woensdag	16	maart	 	 14u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Ik	zie	 ik	zie	wat	 jij	niet	ziet	en	het	 is	 (6+)	 	 theater	met	workshop	door	 luxemburg	i.s.m.	Gezinsbond

Donderdag 17 maart  20u De Kaekelaar  The Mess  Muziek door Daan

Maandag 21 maart  14u De Kaekelaar  Birdman  Film i.s.m HVV en de seniorenraad

Dinsdag 22 maart  14u De Kaekelaar  Birdman  Film i.s.m HVV

[ cUltUURceNtRUm SchOteN ]

CuLtuurCeNtruM	SCHOteN,	SINt-COrDuLAStrAAt	10,	(03)680.23.40,	CuLtuurDIeNSt@SCHOteN.be	ZIe	OOK	WWW.CCSCHOteN.be
OPeN	VAN	MAANDAG	tOt	eN	Met	VrIJDAG	9	- 	12.30	uur,	WOeNSDAG	13.30	-	15.30	uur	eN	DONDerDAGAVOND	VAN	16	-	19	uur

agenda


