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Binnenkort op reis? Check je documenten!
Vernieuwde procedure voor identiteitsbewijzen en reispassen
Reis je binnenkort naar het buitenland, check
dan alle reisdocumenten op voorhand en
vraag zeker op tijd een nieuwe identiteitskaart
of kids-ID aan. De procedure duurt immers zo’n
twee tot drie weken. Je neemt in zo’n geval
best even contact op met onze bevolkingsdienst; zij bekijken wat de beste oplossing
is in jouw situatie.

Ook de tarieven van de verschillende aanvraagprocedures werden ondertussen meermaals
aangepast. In januari werd een prijsverhoging
ingevoerd, maar vanaf 1 juli worden de bedragen weer verlaagd:

• Zeer dringende procedure 191,30€ / 123€
(leveringstermijn 1 dag na aanvraag):
• Zeer dringende procedure 113€ / 93€
(leveringstermijn 1 dag na aanvraag centrale levering in Brussel)

Identiteitskaart
• Normale procedure 20€ (kids-ID: 7€)
(leveringstermijn 2 à 3 weken)
• Dringende procedure 103€ / 82€
(leveringstermijn 2 dagen na aanvraag)

Bij alle spoedprocedures wordt 3€ gemeentebelasting aangerekend.

www.schoten.be/identiteitskaart
www.schoten.be/kids-id

BE-Alert: meteen verwittigd bij noodsituaties
“Sluit ramen en deuren” via sms
Een grote brand, overstroming of stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze
gemeente willen we jou graag snel verwittigen.
Daarom maakt Schoten vanaf nu gebruik van
BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op
de hoogte stelt van een noodsituatie via sms,
e-mail of telefoon.
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige
instructies geeft bij een noodsituatie, bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een
brand. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen

via sms, een gesproken bericht of een e-mail.
Een BE-Alert alarm kan worden verzonden op
basis van een adressenlijst. Daarom is het heel
belangrijk dat je je (volledig gratis) inschrijft
op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en
verschillende telefoonnummers registreren.
Je woont in Schoten en werkt in Antwerpen?
Registreer beide adressen en je blijft steeds op
de hoogte van calamiteiten in beide locaties.
Zo kan je ook op de hoogte blijven over de
plek waar je kinderen op school zitten, terwijl
je zelf in een andere gemeente werkt.

Bij een grote noodsituatie kan er echter ook
een bericht worden uitgestuurd op basis van
locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in een
specifieke zone krijgt dan een sms, ongeacht
of je bent ingeschreven. Zo kunnen ook passanten en toeristen (dus echt iedereen in de
gevarenregio) onmiddellijk gewaarschuwd
worden. Dit systeem is uniek in België.
Registreer je vandaag nog gratis via www.
be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo
volledig mogelijk in, en onthoud: een verwittigd Schotenaar is er twee waard.

Is onze bakker open in de vakantie?
Zomersluitingen Schotense bakkers en slagers
De zomervakantie staat voor de deur – heerlijk toch! Ook je bakker en beenhouwer willen
er wel eens welverdiend tussenuit.
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Maar waar moet dan je zomerse brood en beleg
vandaan komen? Met dit handige overzichtje
sta je niet voor een gesloten deur:

Bakker
De Keersmaeker
Dellafaille
Den Helder
De Wit
Festraerts
Paeshuys
Smouts
’t Pistoleke
Vermander

Adres
Paalstraat 7-9
Villerslei 23
Lindenlei 30
A. Heulensstraat 59
Tulpenlaan 54
R.W.V. Havrelaan 107
Paalstraat 146
Paalstraat 201
Lindenlei 9

Gesloten
Verlof
MA
geen verlof
MAnm + DI
10/07 > 01/08
WO + DO
02/08 > 31/08
DI
11/07 > 01/08*
DO + VR
06/07 > 21/07
WO
12/07 > 02/08
WO
geen verlof
MA
21/08 > 11/09*
Broodautomaat
03/07 > 15/07
* broodautomaat open tijdens vakantie

Slager / Delicatessen
De Kaashoeve
Ivan
Raydox
’t Slagerke
Willekens
Zaman

Adres
Paalstraat 60
Salvialei 59
Paalstraat 60
Villerslei 134
Paalstraat 57
Tulpenlaan 58

Gesloten
MA + ZO nm
WOnm + DO
MA + DI
ZOnm + WO + DO
DI + ZO
DO

2

6 6
6

Verlof
geen verlof
12/07 > 04/08
10/07 > 01/08
05/07 > 27/07
31/07 > 22/08
geen verlof

[ actua ]

Herinrichting exterieur sporthal Vordensteyn
Duurzame vernieuwing van parking en voortuin
Twee parkeerplekken worden gereserveerd
voor elektrische wagens en daar komt dus
ook een laadpaal te staan.
De zone vlak rond het gebouw wordt lichtjes
verhoogd opdat er geen auto’s geparkeerd
worden en voetgangers hier veilig en gescheiden van het verkeer op de parking kunnen
rondlopen. Verder zorgen de parkeerstrook,
gevolgd door de mindervalidenparkings en de
bloembakken vooraan bij het uitrijden voor een
slalomeffect waardoor wagens verplicht trager
zullen moeten rijden op de parking.

Eén van de vele denkpistes omtrent de nieuwe voortuininrichting

Onze vertrouwde sporthal Vordensteyn krijgt
binnenkort een nieuwe ‘voortuin’ en parking.
De huidige parking is in slechte staat door
de vele herstellingen die de voorbije jaren
uitgevoerd werden en lijkt ondertussen meer
en meer op een lappendeken. Daarom worden de parkeerplaatsen achter en rond het
gebouw volledig vernieuwd en komen er ook

méér. De rijweg van de parking wordt aangelegd met waterdoorlatende, poreuze klinkers
(die erg comfortabel zijn voor gebruikers)
en de parkeerstroken worden uitgevoerd in
grasbetontegels waarin groene tredplanten
groeien. Infiltratie van regenwater is namelijk
ontzettend belangrijk om wateroverlast te
vermijden.

Aan de inrit van de parking komt nog een laaden loszone voor de cafetaria, en markeringen
worden mee in de verharding ingelegd in plaats
van geschilderd – dat is een pak duurzamer. De
voortuin wordt ook heringericht met het oog op
veel groen, maar de details daarover moeten
nog vastgelegd worden. Bewonder hier alvast
één van de ideeën voor de nieuwe invulling van
de voortuin, met opties voor vaste fitnesstoestellen en een fietsenstalling met groendak. Dit
ontwerp kan nog alle kanten uit…
We zullen wel nog even geduld moeten hebben voor al deze knappe vernieuwingswerken,
want er vallen nog een aantal knopen door te
hakken en de uitvoering start vermoedelijk
volgende zomer pas.

Samen beter voor Schoten!
Synergie: gemeente en ocmw worden vanaf 2019 één
Vanaf volgend jaar spreken we niet meer over
‘de gemeente’ enerzijds of ‘het ocmw’ anderzijds, want de twee werken momenteel actief
aan een grootse eenmaking.
“Door gemeente en ocmw te versmelten kunnen we samen werken aan een beter Schoten”,
legt gemeentesecretaris Rony Lejaeghere uit.
“En we willen natuurlijk ook efficiëntiewinsten
realiseren door de administraties van ocmw
en de gemeente samen te voegen, maar
dat is zeker niet het hoofddoel. We gaan
vooral voor een grotere klantgerichtheid

en we willen de drempel van (sociale)dienstverlening verlagen.”
Volgend jaar in oktober zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen en die maken duidelijk wie
vanaf 2019 voor zes jaar Schoten zal besturen.
Uiteraard zal er dan ook een burgemeester
verkozen worden, maar geen ocmw-voorzitter
meer – die functie verdwijnt. De verantwoordelijkheden van de ocmw-voorzitter gaan
naar burgemeester en schepenen. Zo wordt
de gemeenteraad ook de ocmw-raad; sociale
zaken worden dan niet meer apart behandeld
van de rest van het gemeentelijk beleid – de
gemeenteraad beslist niet meer enkel over
goedkeuring van financiële steun voor het
sociale domein maar ook over de invulling ervan. Op die manier willen ze het sociale beleid
omhoog tillen en minstens evenveel aandacht
en belang geven als pakweg verkeersbeleid,
cultuur of groenbeheer.
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Volgens gemeentesecretaris Rony Lejaeghere is deze synergie te vergelijken met een
nieuw samengesteld gezin. “Er moeten terug
afspraken gemaakt worden over wie er kookt,
wat er op het menu staat, wie er wanneer de
badkamer mag gebruiken enzovoort. En net
zoals dat bij een nieuw samengesteld gezin
ook niet zonder horten en stoten gaat, is dat
ook het geval wanneer we het hebben over het
samenvoegen van ocmw-diensten met die van
de gemeente. Maar we hopen uiteraard alles
zo vlot mogelijk te laten verlopen.”

infoschotenjuni

[ actua ]

Gedaanteverandering
onthaal gemeentehuis!
Welkom in het gemeentehuis: betere
dienstverlening voor de bezoeker
Wie ooit al het Schotense gemeentehuis bezocht heeft (wie niet?), weet wellicht dat er
heel wat te verbeteren valt aan ons onthaal:
een piepklein, niet permanent bemand loketje
met één onthaalmedewerker (wel de liefste
die er is) en een ticketzuil. Bezoekers hebben
heel wat zelfredzaamheid nodig en begrijpen
niet altijd meteen waar ze naartoe moeten. De
gemeente wil nu graag haar dienstverlening
versterken, en dus werd er deze maand hard
gewerkt aan een grootscheepse vernieuwing
van het onthaal.
Wat verandert er allemaal? Een bezoeker die
door de schuifdeuren stapt, komt terecht in
een ruimere ontvangsthal en zal voortaan
terecht kunnen aan een uitgebreide ontvangstbalie met meerdere onthaalmedewerkers die je

verder helpen. Je gaat vervolgens op weg naar
de betreffende dienst of je neemt plaats op één
van de wachtstoeltjes in de nieuwe onthaalhal.
In twee gloednieuwe spreekruimtes van de
technische dienst kan je daarna in alle rust
een dossier bespreken met de betreffende
medewerker.
De fysieke veranderingen zoals een grote
balie, ruime ontvangsthal, wachtstoeltjes en
spreekruimtes zullen aan het begin van de
zomervakantie al afgewerkt zijn. In september
introduceren we ook nog een paar opmerkelijke
verbeteringen aan de dienstverlening zelf. Wat
die veranderingen precies zijn, onthullen we
voorlopig nog niet. Maar weet dat het gemeentehuis binnenkort veel klantvriendelijker en
flexibeler zal zijn! We houden je op de hoogte.

Leve(n in) onze dorpskern!
Wat met de Marktgebouwen?
Voor elke stad of gemeente is de stads- of gemeentekern van bijzonder belang. In Schoten
is dat niet anders.
In 2006 werd ons marktplein nog verkozen tot
gezelligste plein door luisteraars van Radio 2.
Sinds enkele jaren is de gemeente ook eigenaar van enkele belangrijke gebouwen op en
aan de Markt: Gelmelenstraat 1 (het vroegere
consultatiebureau van Kind en gezin) en de
Marktgebouwen (met onder andere De Gilde
en Zaal Forum). Het Gelmelenhof is al langer
eigendom van de gemeente.

der uitwerken. Zij maken nu effectieve plannen
voor de renovatie van deze drie gebouwen.
Een tipje van de sluier: Zaal Forum zal ‘opgetild’ worden om de veiligheid en de circulatie
in het gebouw te verbeteren. Waar mogelijk
zullen de gebouwen ook iets uitgebreid
worden om een maximale benutting van de

In 2016 zette de gemeente architectenbureau
Wollaert en studiebureau ba-p aan het werk om
te onderzoeken welke bestemming we deze
gebouwen kunnen geven en welke investeringen de gemeente hiervoor moet doen. Hiervoor
werd een brede bevraging gedaan bij mogelijke
gebruikers. De belangrijkste partij hierin is de
Academie voor Beeldende Kunsten. De huidige
locatie van de Academie BK zal immers mee
opgaan in een groot ontwikkelingsproject van
het binnengebied van Schoten tussen de
Vordensteinstraat en Lodewijk Weijtenstraat.
Op basis van de studie mag architectenbureau
Wollaert en studiebureau ba-p het project ver-

infoschotenjuni

4

6 6
6

ruimtes te realiseren. Uiteraard blijft er ook
de nodige ruimte voor horeca en ontvangst.
Met deze vernieuwingen hoopt het gemeentebestuur onze kern nog aantrekkelijker te
maken en vooral…. om naast de eigen middenstand en horeca, extra leven te brengen
in het Schotense centrum. We houden je op
de hoogte!

[ actua ]

Brug van den Azijn wordt
vervangen door grote broer
Wat je moet weten over verkeershinder en
werken langs het Albertkanaal
Het Albertkanaal is nu al de belangrijkste waterweg in Vlaanderen, maar bredere en hogere
bruggen kunnen de binnenvaart en short sea
shipping nog betere kansen bieden. Daar wordt
momenteel fors in geïnvesteerd. Alle bruggen
over het Albertkanaal worden stelselmatig
verhoogd om de binnenvaart te versterken;
die vormt immers een uitstekend alternatief
voor onze overvolle wegen.
Binnenkort is het de beurt aan de Brug van
den Azijn, officieel de N130, die de verbinding
vormt tussen de Straalstraat in Merksem en
de Merksemsesteenweg in Deurne-Noord.
Nadien komen ook nog de Theunisbrug (aan
het Sportpaleis) en onze eigenste Hoogmolenbrug aan bod.
De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de Brug van den Azijn gebouwd,
met een totale overspanning van 123 meter.
Het huidige 2x1-rijstrokenprofiel blijft behouden, en in beide richtingen worden opnieuw
vrije busbanen aangelegd vanaf de brug tot
aan het kruispunt onderaan de brughelling. Aan
beide kanten van de rijweg komen ook vrijliggende eenrichtingsfietspaden en voetpaden.

Afbraak vanaf 3 juli
De voorbereidende werken aan de brug zijn
al gestart in het voorjaar en de echte afbraakwerken starten op 3 juli. Eind maart 2018
zou de nieuwe Brug van den Azijn er moeten
staan. Gedurende deze periode wordt de brug
logischerwijs afgesloten voor alle verkeer. Er
wordt een omleiding voorzien via de Theunisbrug, zowel voor het wegverkeer, busverkeer
als voor de fietsers.

Vaartkaai drie maanden
onderbroken
Parallel met deze werken zal van 29 juli tot
eind oktober 2017 de Vaartkaai ter hoogte
van de Azijnbrug onderbroken worden voor
alle verkeer. Dit is nodig om de afbraak van
de huidige brug mogelijk te maken. De rijbaan
wordt daarna op een degelijke en definitieve

Jaarlijks vervoer over Albertkanaal
= 40.000.000 ton
= 2.000.000 vrachtwagens / jaar
= 8000 vrachtwagens / dag
manier heraangelegd. Het autoverkeer kan dan
opnieuw veilig onder de brug doorrijden terwijl
de werken bezig zijn.
Meer info over deze werken en de omleidingen:
www.vlaamsewaterweg.be/brug-van-den-azijn

Op naar een veerkrachtig
Schoten met minder C02
Doelstellingen uitgesteld
maar inzet verhoogd
De gemeente Schoten ondertekende eind
2015 het zogenaamde Burgemeestersconvenant. Eén van de voorwaarden die de
Europese Commissie vooropstelde bij
ondertekening, was dat een jaar later een
klimaatplan of SEAP zou ingediend worden.
Daarin zijn we niet gelukt maar het moet
gezegd… Schoten neemt de vlucht vooruit
in het klimaatbeleid. In dit geval is uitgesteld
niet afgesteld – integendeel.
Daar waar Schoten oorspronkelijk 20% CO2
wou besparen tegen 2020, zal het nieuwe
plan ofte SECAP sturing geven om in 2030
een CO2-vermindering van maar liefst 40% te
realiseren. Dat is veel. Maar het is haalbaar
als iedere burger, elk gezin, de gemeente én
de bedrijven samen een inspanning doen.
Overigens vertrekken we niet van nul; de
laatste jaren was duurzame ontwikkeling al
een belangrijke drijfveer in het lokale beleid
waardoor we nu al een daling van 7% hebben
gerealiseerd. Bij gelijkblijvende inspanning
komen we in 2020 uit op 18% – en dat kan
natuurlijk nog veel beter, zeker tegen 2030.
De resterende 21% CO2-besparing is ambitieus maar realistisch. Klimaatbeleid is geen
doemdenken meer, integendeel: de transitie
naar een klimaatneutraal huishouden, hernieuwbare energie en nieuwe technologieën
zorgt naast het milieuvoordeel ook voor innovatie van de industrie en extra jobs. Zo helpt

In de Wolken, Klaas Nachtergaele

Wist je dat?
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het SECAP de effecten van de klimaatwijziging
in te perken met waterkeringen, ruimte voor
water, aanleg van bufferbekkens en overstromingsgebieden, voorkomen van hitte-eilanden
in de gemeentecentra en circulaire economie.
Milieuschepen Erik Block: “Het SECAP zal dus
inspanningen en zelfs investeringen vergen,
maar ze leveren een klimaatneutraal Schoten
op met jobs voor de toekomst. Nietsdoen levert
enkel kosten op voor de opruim na stormen,
overstromingen of de vele extra doden door de
hitte, terwijl de oude fossielgerichte industrie
ten gronde gaat aan de duurzame economie
in de buurlanden. Dat mogen we niet laten
gebeuren. Vandaar dat het klimaatbeleid de
ruggengraat moet vormen van alles wat we
in de gemeente doen”.
Het klimaatbeleid is iets waar hard aan
gewerkt moet worden, samen. Maar denk
eraan: het levert ook lagere facturen op – leuk
meegenomen! Trouwens, we sparen er onze
kleinkinderen en alle volgende generaties
mee… Dat is toch ook niet mis?
Tips & Tricks, Philip Van Ootegem
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Braemselfies en hoog bezoek
De Braembibliotheek is bijna klaar…
Onze mooie Braembibliotheek werd grondig
gerenoveerd en is nu bijna klaar – een monument waar Schoten terecht trots op mag zijn!
Het resultaat kon je deze maand al komen
bekijken in het weekend van 3 en 4 juni.
“Maar”, vraag je je af “wanneer kunnen we hier
weer boeken komen uitlenen?”
In de zomermaanden wordt de hand gelegd
aan de allerlaatste aanpassingen en wordt
het nieuwe meubilair geleverd. We maken er
een gezellige plek van waar iedereen welkom
is om te lezen, te surfen, wat op te zoeken,
gezellig bij te praten bij een kopje koffie…
kortom: een tweede thuis.
Als alles goed gaat, start de verhuis in september en hopen we jullie opnieuw te mogen
verwelkomen in oktober. De jaarlijkse boekenverkoop organiseren we vlak na de grote
verhuis en zal doorgaan in het Gelmelenfiliaal.
We houden je uiteraard op de hoogte.
Wat wel al vaststaat, is de officiële opening van
de bibliotheek: op zaterdag 18 november komt
minister-president Geert Bourgeois om 10 uur
het lintje doorknippen. En dat is het startsein
voor een heuse feestweek! Want na meer dan
vijf jaar wachten, moet er gefeest worden. We
organiseren allerlei leuke activiteiten voor
senioren (het is dan net seniorenweek), voor
kinderen (het is dan ook net voorleesweek)
en voor iedereen daar tussenin. Net zoals het
assortiment van de bib bieden wij voor elk wat
wils. Want de Braembibliotheek is ónze bib,
van jou, van mij en van iedereen!

Selfiewedstrijd

Een bib die gezien mag worden
Onze mooie Braembibliotheek is heel fotogeniek! Maak een selfie in of naast de Braembib en mail dit naar bibliotheek@schoten.be.
Wij posten dit op onze facebookpagina.
Hiermee maak je kans op één van onze twee
prijzen:
• Publieksprijs voor de meest gelikete selfie
• Prijs van de bib voor de mooiste, origineelste
foto

Gezocht:
Schotense schrijvers

Onze auteurs signeren in de bib
We willen van de bib een inspirerende plek
maken, een plek die uitnodigt tot ontdekken, een plek waar je nieuwe dingen en
mensen kan ontmoeten. We willen onze
lezers de kans geven om schrijvers te
ontmoeten en schrijvers om hun lezers
beter te leren kennen.
Daarom zullen we tijdens onze feestweek
alle Schotense auteurs uitnodigen. Vandaar
deze oproep aan alle Schotense schrijvers
die we misschien (nog) niet kennen of
waarvan we mogelijk het adres verloren
zijn: neem contact met ons op en je wordt
uitgenodigd om gedurende onze feestweek
een signeersessie en ontmoetingsmoment
te houden in de bib.
03 680 17 10 / bibliotheek@schoten.be

Zomersluiting Deuzeldbib
Twee laatste weken van juli gesloten

Opgelet, het Deuzeldfiliaal van de bib is
even gesloten tijdens de twee laatste
weken van juli (17 – 30 juli). Je kan dan
uiteraard wel terecht in het hoofdfiliaal,
voorlopig dus nog in de Gelmelenstraat 83.

infoschotenjuni
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10/9: Open Monumentendag,
Dag van de Architectuur
en Erfgoedprijs
De geschiedenis zichtbaar in Schoten
Op zondag 10 september vieren we Open
Monumentendag. Vanaf dit jaar valt deze
dag samen met de Dag van de Architectuur.
Daarom slaan Herita en het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) als organisatoren van
beide evenementen de handen in elkaar met
een gezamenlijk programma.
Het programma voor Schoten staat nog niet
helemaal op punt. Wat wel al vaststaat, is
dat op die dag de tweejaarlijkse Schotense
Erfgoedprijs wordt uitgereikt. Hiermee wordt
nu voor de zevende maal een erfgoedproject bekroond dat een wezenlijke bijdrage
betekent aan het behoud, het beheer of de
betere bekendmaking van het erfgoed in of
van de gemeente Schoten.
Bij de vorige winnaars van deze prijs zaten
onder andere de speelpleinen en CKG Horst
voor het kasteel en het domein van Horst,
maar ook heemkundekring Scot voor de
Schotense Beeldbank, en de renovatie van
de Tiendenschuur aan de Horstebaan. Benieuwd welk project dit jaar de prijs verdient!

[ open ruimte ]

Naar school in een kasteel(tje)
Kleuterklasjes in het Gelmelenhof
Door capaciteitsproblemen in het centrum van
Schoten moet de kleuterafdeling van basisschool Sint-Cordula uitbreiden van zes naar
acht kleuterklassen.
Momenteel is daar geen ruimte voor op de
locatie in het Gelmelenpark, en dus wordt
er volop gewerkt aan de plannen voor een
nieuwbouwproject op die plek. In de tussentijd
wordt toch al een zevende klasje ingericht en
om daarvoor extra ruimte te creëren, wijken
de twee oudste klasjes vanaf 1 september
uit naar het Gelmelenhof.
Juf Wendy en Kathleen en een heel team
vrijwilligers hebben al hard gewerkt aan dit
bijzondere project. In mei kwam een schoonmaakbedrijf het Gelmelenhof stevig onderhanden nemen voor een grondige opfrisbeurt.
Begin juni kwamen de ouders helpen klussen
en 30 juni gaat de grote verhuis door.
In augustus moet alles in orde zijn volgens de
veiligheidsvoorschriften, en aan het einde van
de vakantie kunnen ouders en hun kleuters
de nieuwe klasjes dan komen ontdekken
zodat ze weten waar ze 1 september terecht
komen.
De juffen gingen al enthousiast aan de slag om
de nieuwe ruimtes creatief in te richten. Het zal
voor hen een uitdaging zijn om hun werking
aan te passen aan de nieuwe opstelling van
hun klassen, maar ze vlogen er al gedreven in.

Van doorn in het oog
naar fraai kunstwerkje
Nutskasten krijgen mooi kleedje
Je kent ze wel, die spuuglelijke, grijze nutskasten die hier en daar het straatbeeld ontsieren.
Ze kunnen niet zomaar weg (we hebben
allemaal elektriciteit en internet nodig) maar
waarom moeten ze per sé een storend element zijn? Waarom toveren we de lelijkaards
niet gewoon om in artistieke pronkstukjes?
Daarom worden tien Schotense nutskasten
deze nazomer mooi aangekleed; vijf worden
er beplakt met knappe erfgoedfoto’s en vijf
andere krijgen een afdruk van een kunstwerk,
misschien wel het jouwe!

Waar komen die 47 kleuters precies terecht;
hoe zal alles er uitzien? De dubbele deur aan
de zijkant van het gebouw zal dienst doen als
hoofdingang, en het eerste lokaal links en de
volledige bovenverdieping worden klaargestoomd tot schoolomgeving.
De twee kleuterklassen krijgen elk één lokaal
met hun eigen zithoek om de dag te beginnen, verhaaltjes te vertellen, kringspelletjes te
spelen… en de dag af te sluiten. De overige
lokalen worden ingericht als verschillende
speelhoeken: een huishoek, een bouwhoek,
een plek om op tafels te spelen, een boekenhoek, en een knutselhoek. De kleutertjes van
beide klassen kunnen daar samen spelen en
ontdekken.

Heb jij een creatief idee dat geëtaleerd mag
worden via de Schotense nutskasten, of ken
je iemand die een heleboel mooi werk heeft
liggen? Aarzel dan niet en bezorg ons er
een mooie foto van. Eind augustus kiest de
kunstenraad de vijf knapste creaties en die
pronken dan binnenkort op de (voorlopig nog)
grijze misbaksels die we ook wel nutskasten
noemen!

De speeltijden, voor- en naschoolse opvang,
reftermomenten en gymlessen blijven wel
doorgaan op de huidige kleuterafdeling. Zo
verliezen de kleuters en leerkrachten het
contact niet met de andere kinderen en
collega’s.

Surf naar www.schoten.be/kunstwedstrijd
voor alle details en laat je creativiteit de
vrije loop.
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[ PESTEN ]

Pesten op school:
een pest die we kunnen verdelgen
Succesvolle antipestmethode KiVa in Basisschool Bloemendaal
Ben je zelf ooit gepest geweest? Zag je hoe anderen gepest
werden, of maakte je zelf deel uit van het pesten?... Eén ding
staat vast: het is een herkenbare problematiek in veel scholen. Pesten kan vele vormen aannemen maar de kern is dat
iemand zich niet veilig voelt. Pesten verstoort sociale relaties
en de gevolgen ervan werken jarenlang (soms levenslang) na.
Ook in de Schotense basisschool Bloemendaal kwam pestgedrag af en toe voor. Leerlingen en ouders hadden hier vragen
over en uiteraard probeerden de leerkrachten dit steeds aan
te pakken, maar wel altijd apart in de eigen klas. De school
wilde een betere aanpak omdat het essentieel is dat ieder
kind zich veilig voelt, en op hun zoektocht ontdekten ze twee
jaar geleden de KiVa-methode.
KiVa is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’ en staat voor een
Finse methode om pesten te voorkomen via een schoolbrede
aanpak. Het is het allereerste wetenschappelijk onderbouwde
en geteste antipestprogramma, dat nu stilletjes aan ook
bekend geraakt in Vlaanderen. Basisschool Bloemendaal
is één van de pioniers die al (succesvol) met KiVa aan de
slag gingen. KiVa heeft als uitgangspunt dat een school een
veilige, aangename en stimulerende omgeving zou moeten
zijn. Om de methode goed toe te passen gingen juf Marianne,
juf Greet en juf Lieve een KiVa-opleiding volgen. Zij staan nu
bekend als KiVa-juffen.

infoschotenjuni

Juf Greet: “We leerden hoe we sociale vaardigheden kunnen trainen in de klas. Denk maar
aan gevoelens verwoorden, grenzen aangeven,
groepsdruk weerstaan, opkomen voor jezelf
en anderen… Het gaat erom dat we pesten
preventief voorkomen en de kinderen zelfzeker
en weerbaar maken.”
Juf Marianne: “Het is van belang dat het
KiVa-programma zichtbaar is in de school; dat
iedereen heel goed beseft ‘wij zijn een KiVaschool’ en dat dit een schoolbreed gebeuren
is. Daarom starten we in september steeds met
een kick-off – een groot spelmoment met de
hele school. De leerlingen lopen bijvoorbeeld
rond op de speelplaats en wisselen met iedereen die ze tegenkomen een high-five uit, en
daarna een duim, een knipoog… Ze durven
steeds meer contact te leggen met anderen.
We voorzien ook een infoavond om het KiVaconcept aan de ouders uit te leggen.”
Juf Greet: “Het hele schooljaar werken we
rond tien KiVa-regels, die vervat zitten in tien
lessen. Elke eerste maandag van de maand
is het tijd voor zo’n KiVa-les, en dat doen alle
klassen tegelijk. Op het einde van het jaar, als
we alle lessen overlopen hebben, houden we
een grote afsluiter op de Dag van het Kind. Dan
voorzien we allerlei activiteiten die de kinderen
in gemengde groepen uitvoeren door samen te
werken, en dan merk je hoe sterk hun sociale
vaardigheden verbeterd zijn.”
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Juf Greet: “Vaak denkt men dat een pestsituatie bestaat uit een pester en een slachtoffer,
maar de waarheid is ingewikkelder. Pesten
gebeurt door sociale relaties in een hele groep;
je hebt volgers, verdedigers, assistenten, pionnen, zwijgers… Meestal is de initiële ‘pester’
niet eens meer zichtbaar in dit netwerk. Je
moet dus gaan uitzoeken wie welke rol heeft in
dit netwerk. Met het stoelenspel kan je voor de
kinderen heel zichtbaar maken hoe zo’n sociaal netwerk in elkaar zit. Je vraagt hen om zich
in te beelden dat een bepaalde stoel gepest
wordt – hoe zou die zich voelen? Hoe toon je
dat? Gegarandeerd wordt die stoel plat op de
grond gelegd. En hoe staan de ‘assistenten’ van
de ‘pester’ daar tegenover? Die stoelen worden
over de liggende stoel gezet. De ‘zwijgers’ staan
er dan weer wat verder omheen in een kring,
en de ‘verdedigers’ proberen zich ertussen te
zetten. Op die manier ziet de hele klas hoe
een kleine verschuiving van stoelen (of sociale
relaties) de verhoudingen kan veranderen.”
Juf Marianne: “Voor de kinderen is het essentieel om te weten: Hoe vraag ik hulp? Aan
wie? Wat is mijn netwerk? Zodra ze beseffen
dat er best veel anderen aan hun kant staan,
staan ze al een stuk sterker in hun schoenen. Voor de leerkrachten is het goed om via
contactspelletjes te observeren wie welke
positie inneemt in het sociale netwerk van de
klasgroep, om daar rekening mee te kunnen
houden bij groepswerken enzovoort.”

[ PESTEN ]

Juf Greet: “Als dat nodig is, houdt een KiVajuf een ‘no blame-gesprek’, bijvoorbeeld met
‘zwijgers’ om hen te transformeren naar ‘verdedigers’. Daarbij worden geen beschuldigende
vingers uitgestoken en wordt niemand terechtgewezen; het is een niet-confronterende
aanpak. Door de sociale structuur van de
groep een beetje bij te sturen lost het pestprobleem zich vaak zelf op. Vaak voelt een
‘pester’ zich zelf niet goed in zijn vel, en als
zo iemand ook eens gehoord wordt (zonder
angst voor terechtwijzing) en zich dus beter
gaat voelen, stopt het pesten ook. De KiVajuf communiceert naar de ouders toe wat er
wordt besproken met de kinderen en volgt de
betrokken kinderen consequent op. Alle leraars
krijgen nu trouwens bijscholing om die ‘no
blame-gesprekken’ onder de knie te krijgen.”

nog nodig had. Ze vroegen zich af waar er
vooral werd gepest. Het antwoord: de speelplaats. Daarom investeerde de school in een
echte speel-plaats, vol klimrekken, bakken
speelgoed, rustige babbelhoekjes… Kinderen
vervelen zich minder en hebben plots geen
tijd meer voor pesterijen. Naast de gewone
toezichthouders loopt er ook steeds een KiVajuf over de speelplaats. Ze is herkenbaar
door een fluovestje en kinderen weten dat
ze altijd veilig bij haar terechtkunnen zonder
negatieve reacties. Ook PWA’ers die bij ons
speelplaatsbewaking doen krijgen volgend
jaar KiVa-opleidingen. Andere werkgroepen
werken dan weer rond strafbeleid of rapporten.
Vanaf volgend jaar krijgen de kinderen een
gedragsrapportje mee naar huis met daarin
de KiVa-thema’s.”

Juf Marianne: “Het Kiva-programma start eigenlijk vanaf het eerste leerjaar maar in onze
kleuterafdeling hebben we zelf een gelijkaardig
project gestart: ‘Beertje Anders’. Net als de
oudere kinderen krijgen de kleuters één keer
per maand een lesje om hun sociale vaardigheden te trainen. Ze leren simpele slogans
die hen helpen om gevoelstaal te uiten, hun
grenzen aan te geven enzovoort. Bijvoorbeeld
‘stop!’ met een uitgestrekte arm en stophand
of ‘samen spelen, samen delen’. Je ziet die
kleintjes dat echt toepassen tijdens het spelen
en dat is geweldig; het werkt!”

Juf Marianne: “Dit jaar hadden we op school
een evaluatie met het hele leraarsteam, na de
terugkomdag van de KiVa-opleiding. Het was
meteen duidelijk dat iedereen er nog méér op
wilde inzetten, want we merken gewoon dat er
veel minder ruzies zijn en dat de kinderen hun
ruzies nu zélf oplossen, op een respectvolle
manier. Het is als leerkracht ook gewoon veel
fijner om voor een klas te staan met leerlingen die zich goed voelen bij elkaar. Dat geeft
energie! Leerlingen die zich goed voelen,
presteren beter. Je houdt ook meer lestijd
over, die je niet moet besteden aan brandjes
blussen van ruzies die mee binnen worden
gebracht na de speeltijd. En groepswerken
gaan oneindig veel vlotter!”

Juf Greet: “In werkgroepen gingen de leerkrachten samen op zoek naar wat de school
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Juf Greet: “Sinds vorige week hadden we bijvoorbeeld een Roemeens nieuwkomertje. Hij
kon nog geen Nederlands en kende niemand,
maar het was prachtig om te zien hoe de
rest hem hielp, hem welkom deed voelen en
vertrouwen gaf. Het resultaat van KiVa blijft
ons verbazen. Onlangs vertelde een stagiair
me nog dat ze was verschoten hoe open de
leerlingen zijn en hoe ze zich durven uiten. Dat
kan natuurlijk alleen maar in een groep met
vertrouwen. We krijgen van de kinderen zelf
dan ook positieve feedback en ook de ouders
zijn tevreden. De maandag na de Paasvakantie
stapte een mama op me af. Haar dochter kreeg
pestberichten via Facebook en ze vroeg of we
daar iets aan konden doen. Ik schoot meteen in
actie, hield ‘no blame-gesprekjes’, en tegen vrijdag kwam diezelfde moeder vertellen dat ze al
een wereld van verschil merkte. Het is goed dat
ouders beseffen dat we een KiVa-school zijn en
wéten dat pestgedrag effectief wordt opgelost.”
Juf Greet: “De KiVa-methode geraakt steeds
bekender en meer en meer scholen pikken het
programma op. In Merksem start er volgend jaar
ook een school met KiVa, en Campus KaJee
(voorheen Kindsheid Jesu) is er sinds dit jaar
ook al mee bezig. Laat ons hopen dat binnenkort elke school een KiVa-school is. Want we zijn
niet allemaal verantwoordelijk dat er gepest
wordt, maar we zijn wel allemaal verantwoordelijk dat er niét gepest wordt. Als individu is
dat lastig, maar samen kan dat wel!”
Meer info over KivA: www.kivaschool.be

infoschotenjuni
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2/9: Gratis openingsfeest
cultuurcentrum op havenplein
Familienamiddag en swingjazz met Slick Nick
’s Avonds is er een swingende streep muziek
en dans. Slick Nick & The Casino Special nemen
je mee naar de sfeer van de jaren ’50. Deze zevenkoppige swingformatie van gepassioneerde
muzikanten staat garant voor een avond vol
sfeer, energie en vooral swingende muziek.
Hun aanstekelijke ritmes, een pulserende
double bass, swingende pianoriedels en honkende saxen zorgen voor een feestje waarbij je
niet stil kan staan. Dansschoenen aantrekken
zal geen overbodige luxe zijn bij dit concert.
Nog geen ervaring met swingen en jiven?
Geen probleem! Vóór het concert krijg je een
initiatie swingjazz zodat je de basis meteen
onder de knie hebt!
Zaterdag 2 september, vanaf 14u00
Schoten bad: Havenplein, Villerslei ter hoogte
van Brug 14 – Gratis inkom
www.ccschhoten.be – www.slicknick.be
www.schotenbad.be
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Na het succes van vorig jaar start het cultuurseizoen opnieuw met een knaller. Op zaterdag
2 september kan je gratis van alles beleven
op de site van Schoten Bad. Vanaf 14u00
start de gezellige familienamiddag. Breng je
goed humeur mee en wij zorgen voor leuke
activiteiten. De Woze Bolven zijn er alvast bij
met hun spannende verhalen!

Cultuurcentrum Schoten
gaat digitaal!
Zet www.ccschoten.be
alvast bij je favorieten
Ook dit nieuwe seizoen valt er weer heel wat
te beleven in cultuurcentrum Schoten. Het
hele programma vind je op www.ccschoten.be
of in de seizoensbrochure. En hoera! Met een
gloednieuw ticketsysteem kan je vanaf nu
online tickets kopen voor de activiteiten van
het cultuurcentrum. Je kan waar en wanneer
je maar wil (24u op 24u, 7 dagen op 7) tickets
bestellen. Je kiest zelf je plaatsen en betaalt
meteen via netbanking. De tickets zitten dan
onmiddellijk in je mailbox. Je print ze af of
laat ze scannen op je smartphone.
Wie al eens een ticket reserveerde voor een
voorstelling in het Toneelhuis of in de Brusselse AB kent het nieuwe systeem al, want
cultuurcentrum Schoten gaat met dezelfde
partner in zee.
Trouwe bezoekers worden in de watten gelegd want als je voor meer dan vijf verschillende voorstellingen tickets reserveert, kan
je een abonnement nemen. Zo krijg je de
voordeligste ticketprijs.
Ben je niet vertrouwd met online ticketverkoop? Je kan een uitgebreide handleiding
downloaden via www.ccschoten.be of deze
ophalen in de bibliotheek of aan de vrijetijdsbalie. En wie toch liever aan de balie van
de vrijetijdsdienst tickets reserveert, kan dat
doen vanaf 30 juni.

www.ccschoten.be

Zet je badmuts op,
het is weer tijd voor Schoten bad!
De zomerbar opent haar deuren van 23 juni tot 3 september
op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag
Schoten Bad is een gratis, laagdrempelig zomerfestival met een breed aanbod gedragen door
buurtbewoners en Schotense verenigingen. Een greep uit het aanbod: Mondovino Jazz, Folk in’t
Gruun, Fiesta Mestiza, een knutselatelier voor de kindjes, vertelwandelingen langs de vaart en
nog veel meer. Het volledige programma kan je raadplegen op www.schotenbad.be .
Op donderdag en vrijdag opent de bar telkens om 16u – op zaterdag en zondag om 12u.
(Het sluitingsuur hangt af van het avondprogramma.)

infoschotenjuni
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Vlaanderen feest ook in Schoten
Weer een goed excuus om te feesten!
Ieder jaar vieren we in Schoten mee met de
feestelijkheden van Vlaanderen Feest. Deze
keer beginnen we al te vieren op zaterdag 1
juli met een paar fuifnummers van formaat in
de zomerbar van Schoten Bad.
Om 16u00 en 17u30 kunnen de jonge bezoekers genieten van ‘Zeeboenk’ door FroeFroe
en Theater Woelwater. Gooi het anker uit
voor deze nieuwe voorstelling van Froefroe
voor en over (kleine) mannen met baarden
en loze meisjes die willen gaan varen. Trek
je zuidwester wat dieper over je oren, stop je
pijp met gedroogd zeewier en neem nog een
gulzige beet van je ranzige tweebak. Landrotten en zoetwatermatrozen blijven beter aan
land... Met livemuziek, schone installaties en
publieke interactie!
Om 19u30 duikt Voice Male met het programma ‘Nedertalers’ in het repertoire van
Louis Neefs tot Gers Pardoel, van Will Tura tot
Yasmine… Na heel wat jaren waarin hoofdzakelijk geput werd uit het internationale
repertoire vond deze a capella popgroep het
nu eens tijd om te luisteren naar het publiek
en jullie te geven waar al zolang naar gevraagd
wordt: meer Nederlandstalig werk! Intussen
breken de heren zich het hoofd om te zien of
de nieuwe K3’tjes ook door de a capellamangel
kunnen gehaald worden…

Academische zitting

Zaterdag 1 juli, 16u00 – 22u00
Schoten Bad: Havenplein, Villerslei ter hoogte
van Brug 14 – Gratis inkom
• 16u00 + 17u30: ‘Zeeboenk’ – FroeFroe en
Theater Woelwater
• 19u30: ‘Nedertalers’ – Voice male

Iedereen is ook op dinsdag 11 juli van harte
welkom op de academische zitting ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag. Maarten De
Veuster, burgemeester van Schoten en Bart
Fierens, voorzitter 11 juli-Komitee Schoten
geven een toespraak en de vijfde ‘Ridder
in de Orde van de Schotense Leeuw’ wordt
uitgereikt aan niemand minder dan onze
eigen Luc Caals, komiek, zanger en acteur.
De viering wordt gepresenteerd door Tom De
Wilde. Aansluitend volgt een gratis receptie
waar iedereen welkom is.

Meer info: cultuurdienst, www.schoten.be,
www.schotenbad.be
Organisatie door 11 juli-Komitee Schoten,
gemeente Schoten, Jackyland en Brug 14
(Schoten Bad)

Zondag 2 juli, 11u00 – Gratis inkom
Kasteel van Schoten: Kasteeldreef 61
Organisatie door 11 juli-Komitee Schoten, de
Vlaamse Verenigingen Schoten en Gemeente
Schoten

59e editie van Hello!Schoten
Welke nieuwigheden brengt het kleurrijke festival dit jaar mee?
Hou je van diverse culturen en wereldmuziek?
Dan is Hello!Schoten zeker iets voor jou. Van
7 tot en met 14 juli vind de 59ste editie van
dit werelddansfestival plaats in het gemeentepark. Dit jaar zullen groepen uit Argentinië,
Benin, Canada, Hongarije, Nieuw- Zeeland en
Boerjatië het beste van zichzelf geven.
Boerjatië? Wie, wat, waar?! Het is een regio
in de Russische republiek, gelegen tussen
het Baikalmeer en Mongolië. De dansgroep
bestaat uit een tachtigtal studenten van The
Buryat State Academy of Agricultur. Met het
Folk Ensemble Altan Bulag kunnen we ons
verwachten aan exotische kostuums, spectaculaire stemmen en bijzondere instrumenten.
Een andere topper is de groep uit NieuwZeeland. Ngā Uri a Te Wai-o-Taiki (probeer dit
maar eens uit te spreken) brengt de haka naar
ons land. Met deze ceremoniële dans, bekend
van onder andere rugbywedstrijden, worden

goden en voorvaderen aangeroepen. Maar let
zeker ook op andere details zoals de kleurrijke
tattoos op de lichamen van de dansers.
De hele festivalweek barst los op vrijdag 7 juli
met Hello!Let’s go. Voor juwelen, handtassen
en leuke spulletjes kan je vanaf 16u00 rondneuzen op de Petit Bazaar. Voor lekker eten kan
je terecht bij de foodtrucks. Tussen 20u00 en
22u20 geniet je helemaal gratis van een voorproefprogramma waarin alle dansgroepen zich
voorstellen. De hele nacht wordt er verder gefeest op de opzwepende beats van dj.frisco.bar.
Zaterdag is het de beurt aan Hello!World waarbij je kan genieten van dans en muziek uit alle
hoeken van de wereld tijdens de samendans
voor het publiek.
In het park kan je ook terecht voor kinderanimatie, Petit Bazaar, foodtrucks en een demo
van de High Land Games.
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Hello!Lazy Sunday start zondag om 10u00
met de eredienst in de Sint-Cordulakerk. Naar
jaarlijkse gewoonte trekken de groepen ook
door de straten met een feeststoet om 14u00.
De laatste dag van Hello!Schoten, op vrijdag
14 juli, eindigt naar jaarlijkse traditie met een
unieke voorstelling. Met DJ Pépé Lawijt knalt de
wereldmuziek uit de boxen en danst iedereen
de nacht in.
Er zijn voorstellingen op vrijdagavond, zaterdagavond, zondagnamiddag, maandagnamiddag en –avond, woensdagavond en de laatste
vrijdagavond.
Info en tickets: www.helloschoten.be

infoschotenjuni
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Jubileumeditie voor Park
Happening Schoten
Oude bekenden vieren 20e verjaardag PHS
Al twee decennia lang zakken bezoekers
de laatste zaterdag van augustus af naar
het gemeentelijk park voor Park Happening
Schoten. Dit gezinsevenement geniet dit jaar
haar porseleinen huwelijk en dat moet gevierd
worden! De succesformule had in al die jaren
weinig bijsturing nodig. Het gratis evenement
voor kinderen, jongeren en volwassenen start
traditioneel om 11u00 met tal van activiteiten
en animaties voor het ganse gezin. Na het
daggedeelte is er in de tent een muzikaal
avondprogramma voor jong en oud. Tijdens
vorige edities stonden er al heel wat bekende
artiesten op het podium van Park Happening
Schoten waaronder K3, Belle Perez, Kate
Ryan, Café Flamand met Nicole & Hugo, Gene
Thomas, Milk Inc., Stan Van Samang, 2 Fabiola,
Mega Mindy, De Romeo’s… Met Natalia als
headliner hoopt de organisatie ook dit jaar op
een grote opkomst te kunnen rekenen.

Schoten) haar comeback en brengt ze voor
de feestelijke gelegenheid Kamiel en Viktor
mee. En omdat Park Happening Schoten twintig
kaarsjes uitblaast nodigt de organisatie een
Antwerps DJ-duo uit; Laston & Geo hebben
al heel wat festivals op hun palmares staan
en weten met hun mash-ups hun publiek in
beweging te houden.

Omdat de jeugddienst er is voor alle kinderen
en jongeren proberen zij steevast een aantrekkelijke artiest te programmeren voor de allerkleinsten aan het begin van het avondgedeelte
en later op de avond een DJ om de Park Party
in gang te trekken. Om 18u30 maakt Kaatje
(die in 2012 ook al op de planken stond in

Organisator Ivan Dierckx
(jeugddienst)
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Zonder vrijwilligers zou Park Happening Schoten niet bestaan. Het evenement dat trouwens
geheel op sponsoring draait, kan elk jaar rekenen op meer dan tweehonderd vrijwilligers
die dag en nacht paraat staan. Ook tijdens de
opbouw en de afbraak van het evenement kan
de jeugddienst rekenen op heel wat helpende
handen. Zin om ook eens mee te bouwen aan
dit geweldige evenement? De jeugddienst
ontvangt je met open armen!

Mooiste PHS-herinnering
“Na twintig edities kan ik een heleboel
geweldige ervaringen opnoemen, zoals de
gigantische opkomst voor het K3-optreden in
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Ivan Dierckx

2000. De kinderen volgden de dames tot aan
het kasteel en beukten de deur bijna in. Dat
hadden zelfs Karen, Kristel en Kathleen nog
nooit meegemaakt en ze waren eventjes van
hun melk! Ik vergeet ook nooit hoe de artiesten
en hun managers ons altijd hartelijk bedanken
voor de goede zorgen; hoeveel allure ze ook
mogen hebben.”
Typisch achter de schermen
“Naar goede gewoonte komen de burgemeester en schepen van jeugd steevast voor,
tijdens én na de parkhappening horen hoe
alles loopt en of ze ergens bij kunnen helpen.
Dat appreciëren we echt wel! Als je na al die
voorbereidingen merkt dat alles vlot verloopt,
de vrijwilligers enthousiast meedraaien en
het publiek geniet, dan ben je 100% tevre-
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DJ-duo Laston & Geo

den. En voor ons als organisatoren is vooral
het afronden van een geslaagde editie het
leukste: zondag na de grote opruim in het
zonnetje een eerste evaluatie houden, elkaar
onze belevenissen vertellen en al plannen
maken voor de volgende editie… Want ja,
zo’n geslaagde parkhappening is de beste
drijfveer om zo snel mogelijk de volgende
editie klaar te stomen!”
Begin, groei en toekomst van PHS
“De evolutie van de tent is tekenend voor
de evolutie van de parkhappening: van een
kleinere organisatie in een tent van 70x20m
naar een familiefestival in een festivaltent van
60x32m… Met onze jubileumeditie zetten we
dit jaar vooral in op grote namen (met bijhorend
prijskaartje). De volgende jaren focussen we
graag vooral op het familieaspect, met leuke
activiteiten en artiesten die de Schotenaren
naar het park kunnen lokken – dat hoeven
dan niet per sé de grootste namen te zijn.”
Onmisbaar voor een goede PHS-organisatie
“De jeugddienst is organisator van de parkhappening. Wij hebben binnen onze dienst een
heel duidelijke afbakening van de taken en
een nog betere verstandhouding met mekaar.

Een goed geolied team waarbinnen ieder z’n
specialisatie heeft, is onmisbaar voor een evenement van deze omvang! Ik kan m’n collega’s
niet genoeg bedanken voor hun engagement
en enthousiasme.”

Vrijwillige stagemanager
Dirk Van Aken
Twee weken vrijaf nemen voor de parkhappening en Hello!Schoten of twee weken naar
een oogverblindend eiland met een parelwit
strand, helderblauwe zee en palmbomen? Voor
de meeste mensen is de keuze snel gemaakt.
Ook voor Dirk Van Aken is die keuze snel
gemaakt: “Die vakantie zullen we dan maar
moeten uitstellen hé”, lacht hij.
Dirk, in het dagelijks leven instructeur elektriciteit bij VDAB Schoten, zet zich elk jaar twee
weken lang in als licht- en geluidsman tijdens
Hello!Schoten en de Parkhappening. “Dat is
altijd al mijn hobby geweest. Als zestienjarige
jongen kreeg ik een grote installatie waarmee
ik op grote fuiven kon gaan draaien. Dat was
echt heel leuk, maar na een tiental jaren en
een vaste job raakte ik de ‘drive’ wat kwijt.”
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Dirk Van Aken

Intussen heeft Dirk de draad weer opgepikt:
“We werken met een team van veertig man en
we zorgen er echt wel voor dat de sfeer erin
blijft. Werken moet plezant blijven hé”, lacht hij.
Dirk is al twintig jaar samen met Josiane, maar
tijdens PHS en Hello!Schoten moet zij hem wel
een tijdje missen. “Ze moet dan echt tot aan de
tent komen om me te zien. Pas nadien kunnen
we op vakantie.” Dirk is nu 54 jaar maar aan
stoppen denkt hij nog lang niet. “Het gaat wel
allemaal wat moeilijker tegenover twintig jaar
geleden. Daarom zijn we altijd op zoek naar
jonge gasten die ons een handje kunnen toesteken met het inladen van de vrachtwagens.”
Voel jij je geroepen? Surf snel naar
www.schoten.be/parkhappeningschoten/
vrijwilligers

infoschotenjuni
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Luc Caals treedt op, verjaart
én wordt geridderd
Proficiat, proficiat, proficiat!
“In totaal staan er twintig zomershows op het
programma”, vertelt Luc. “Ronn Moss, ook wel
gekend als Ridge Forrester uit ‘Mooi en meedogenloos’ zal mij vergezellen in de revue ‘Den
Bolle and the Beautiful’. Die shows lopen van
begin juli tot eind augustus in Blankenberge.”
Ronn Moss was in 2016 al eens in ons land
en trad toen op met De Romeo’s in de Ethias
arena in Hasselt.

Luc Caals, ook wel de meest bekende inwoner van onze gemeente, viert op 11 augustus zijn 65ste verjaardag en dat laat hij
niet onopgemerkt voorbij gaan. Na een druk
voorjaar bereidt hij zich momenteel voor op
een minstens even drukke zomer.

‘Mama kom je kijken’
Caals in een teder daglicht

Luc Caals bracht begin mei een eigen single
uit: ‘Mama kom je kijken’. Geen vrolijk nummer, zoals je van hem zou verwachten, maar
een ingetogen en emotioneel nummer over
het verlies van zijn mama.
Zij overleed op achtendertigjarige leeftijd
toen Luc amper veertien jaar oud was. Het
verlies heeft hij nooit kunnen verwerken en
hij krijgt het nog regelmatig moeilijk als hij
over zijn mama praat. Net om dat verlies
een plaats te geven nam hij contact op met
Bart Herman. Die schreef de prachtige tekst
voor zijn nummer.
Luc: “Ik heb spijtig genoeg heel weinig
foto’s van mijn moeder. Het zijn dus vooral
herinneringen die ik koester. Ik heb haar
het hardst gemist toen mijn kinderen en
kleinkinderen werden geboren. Ook tijdens
mijn shows mis ik haar en hoop ik dat ze
me ziet. Ik ben als clown geboren, met de
lach op mijn gat. Optreden heeft ze me nooit
zien doen, maar ik ben er zeker van dat ze
fier zou zijn op mij.”

infoschotenjuni

“Chris Van Tongelen heeft in Amerika dicht bij
Ronn gewoond”, gaat Luc verder. “Vic Dennis
van Primo is ook al een paar keer bij Ronn
thuis geweest. En zowel Chris als Vic hadden
Ronn verteld over kunsttheater ’t Colisée in
Blankenberge, waar ik al vaak shows heb
gegeven.
Stanny Renaers, de agent van Ronn, organiseerde een ontmoeting met Kenneth Smets
van ’t Colisée. Op die manier is de bal aan het
rollen gegaan en kijk, Ronn is deze zomer te
gast in mijn show. Fantastisch!”
In eigen gemeente zit Caals ook niet stil. “Op
zondag 13 augustus zal ik mijn verjaardag
vieren met alle Schotenaren, in de zomertent
in het park!” Luc zal André Hazes zingen. “De
inkom hou ik bewust laag: tien euro – dat is
mijn cadeau voor de Schotenaren. Ik zal een
vijfentwintigtal nummers brengen en dat
zonder pauze.”
Maar voor dit alles ontvangt Caals eerst nog
de titel van de Vijfde Ridder in de Orde van
de Schotense Leeuw. “Op 2 juli zou ik de titel
krijgen. Uiteraard ben ik vereerd dat ik mij ‘ridder’ mag noemen; elke vorm van erkenning
vind ik tof. En mijn sterrenbeeld is ook een
leeuw! Die staat voor ijdelheid en waakzaamheid – ik waak ook graag over een groep en
geef graag complimentjes. Een schouderklopje
kan iedereen wel gebruiken, en af en toe verdienen mensen zelfs meer dan dat.”
Aan stoppen denkt hij lang nog niet. “Ik doe
zeker nog voort. Het mag alleen niet zielig
worden”, lacht Caals.

Info en tickets:
• 13/8 verjaardagsoptreden zomertent:

www.luccaals.be

• revue ‘Den Bolle and the Beautiful”:

www.zomershow.com
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Lieven De Smet, schepen van Cultuur en
Wouter Rombouts, schepen van Evenementen
en Toerisme

“Er zit muziek
in Schoten”
Er zit weer muziek in de Schotense zomer.
Kom gerust meezingen van Vlaanderen
Feest tot het openingsfeest van het Cultuurcentrum Schoten en heel wat ertussen.
Het centrum van al dat moois bevindt zich
weer rond het Kasteel van Schoten. Het
59ste Werelddansfestival geeft daar op 7
juli het startsein. De zomertent zal daarna
nog bruisen met Luc Caals, Schoten Zingt
en Parkhappening Schoten.
Ook de muziekzomeravonden, de filmweek
én de ATV-vertelling zijn terug. Maar ook in
andere wijken bruist het. Van Globefest,
over ons winkelcentrum tot Schoten Bad
en zelfs óp onze vaart.
En wie het wat sportiever wil aanpakken die
neemt de fiets en verkent de eigen streek
aan de hand van de talrijke fietsroutes
door Schoten. Er is ook dit jaar weer een
fotozoektocht uitgewerkt door Toerisme
Voorkempen. Je koopt ze in onze bib of
aan het loket van de vrijetijdsdiensten (Sint
Cordulastraat 10). Sommige routes kan je
zelfs vinden op www.schoten.be/toerisme !
Jij zingt toch mee in Schoten? Blijf helemaal
bij op www.schoten.be/zomer !
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De zomer van Schoten:
laat je meevoeren
Muziek, film, comedy… en zoveel meer!

Big Band Ekeren

Je hoeft het deze zomer niet ver te gaan zoeken; Schoten dompelt zich helemaal
onder in vakantiesfeer. Op 23 juni start Schoten Bad op het Havenplein met een
tweede editie, en op 1 oktober sluit de jeugdraad het zomerseizoen af op het water met de jaarlijkse Vlottentocht. Maar zo ver zijn we nog niet! Daartussen kan
je genieten van tal van andere activiteiten; een overzicht vind je op www.schoten.be/zomer of in onze zomerbrochure, die beschikbaar is aan de balie Vrije
Tijd en in de bib. Ook de zomeravonden, de filmweek én ATV-vertelling zijn terug.
Laat je betoveren
op de zomermuziekavonden
Tijdens de zomeravonden openen vrijwilligers
de bar aan het Kasteel van Schoten om 20u00
en starten de optredens om 20u30. Elke avond
heeft een heel eigen toets.
Traditie met Koninklijke Harmonie
Sinte-Cecilia op vrijdag 21 juli
Naar jaarlijkse gewoonte zal de Koninklijke
Harmonie Sinte-Cecilia de spits afbijten voor
de muziekavonden in het park van Schoten, dit
doen ze telkens op onze nationale feestdag.
Het belooft ook dit jaar weer een sfeervolle
avond te worden met filmmuziek, stevige soulnummers en Bossa Nova!

Julie Benwa

Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia

Briezz

infoschotenjuni
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Swingen met Big Band Ekeren
op donderdag 3 augustus
Big Band Ekeren is een orkest dat gegroeid is
uit de lokale fanfare en werd opgericht in 1909.
Al meer dan honderd jaar maken zij muziek in
Ekeren Donk. Een tiental jaar geleden werd de
overstap gemaakt naar het Big Bandgenre.
Sinds kort nam Theo Holsteyn het roer over en
geeft hij op zijn beurt een heel eigen sound
aan de Big Band.
Jong vrouwelijk talent met Julie Benwa
& Cosmic Motion op donderdag 27 juli
De eerste keer dat dit viertal samen speelde,
zat het meteen goed. Geen enkel genre is nog
veilig voor Julie Benwa; ze gaan van disco tot
blues zonder enige twijfel. Met Julie aan de
microfoon, Etienne aan de bas, Wout aan de
drums en Wannes aan de gitaar ben je verzekerd van een fantastisch muzikaal spektakel.
Cosmic Motion is een Antwerpse band rond Linde Vanhove. Linde laat zich begeleiden door Adi
Mehic (toetsen) en Erik Laureyssens (gitaar),
Jesse Steurs (drums en percussie) en Tim Gysbrechts (elektrische bas en contrabas). Begin
dit jaar werd hun eerste cd’tje opgenomen en
recent was Cosmic Motion nog finalist op de
muziekwedstrijd Lokale Helden in Schoten.

Cosmic Motion

talent met Briezz & bekend Schoten met
USUAL op donderdag 10 augustus
Briezz is een groep van zes enthousiaste
mannen met veel talent; muziek maken is
hun lust en leven! Een beperking: hoezo? Op
het podium merk je daar niets van en zij zijn
gewoon zichzelf! Feel the Briezz…
USUAL is het duo Andy Fontyn en Sam Smedts.
Ze brengen bekende covers en eigen werk
enkel met gitaar, cajon of percussie en hun
stem. Ze waren al te gast bij MNM en Q-music
en hebben al met een aantal grote artiesten
mogen samen werken. Usual, not so usual!
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La La Land

Finding Dory

Viva Las Vegas

De Premier

Big Friendly Giant

Trolls

Hidden Figures

Ballerina

Vaiana

Cinema Cabrio brengt
de bioscoop naar het park
Cinema Cabrio zorgt deze zomer weer voor
een hele week film in en voor het kasteel van
Schoten. Elke avond om 21u00 kan je genieten
van een topfilm in openlucht en ’s middags om
14u00 kunnen kinderen in het kasteel terecht
voor een leuke animatiefilm.
Avondfilms
• Maandag 14 augustus: La La Land,
romantiek/musical/127 minuten
• Dinsdag 15 augustus: Hidden Figures,
drama/biografisch/126 minuten
• Woensdag 16 augustus: Viva Las Vegas,
romantiek/musical/85 minuten
• Donderdag 17 augustus: De Premier,
Vlaams/thriller/115 minuten
• Vrijdag 18 augustus: Big Friendly Giant (o.v.),
fantasy/familie/117 minuten
Middagfilms (telkens in Vlaamse versie)
• Dinsdag 15 augustus: Finding Dory,
animatie/familie/97 minuten
• Woensdag 16 augustus: Trolls,
animatie/familie/93 minuten
• Donderdag 17 augustus: Ballerina,
animatie/familie/89 minuten
• Vrijdag 18 augustus: Vaiana,
animatie/familie/114 minuten

ATV-vertelling:
lachen met Steven Goegebeur
Hoe moeten we omgaan met de toekomst? Plannen we alles
of leven we beter van dag tot dag? En kunnen we onze eigen
toekomst veranderen? Steven Goegebeur heeft het licht gezien
en brengt een hilarisch relaas tijdens zijn derde onemanshow.
‘De Man van Morgen’ is geboren en je zal het geweten hebben!
Steven zakt deze zomer af naar onze gemeente tijdens de ATVvertelling op maandag 31 juli. Noteer de datum in je agenda en
maak je klaar voor een avond boordevol steengoede humor en
herkenbare verhalen. Iedereen is welkom vanaf 19u00. Vergeet
je eigen stoeltje niet mee te nemen!
maandag 31 juli, 20u00 (welkom vanaf 19u00) bij droog
weer voor het Kasteel van Schoten, bij regen in de zomertent
reservatie: niet nodig, gratis

Meer info over zomeractiviteiten: Cultuurdienst, 03 680 23 40,
cultuurdienst@schoten.be, www.schoten.be/zomer
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Lokaal zangtalent op
de Zomeravonden

Van academieleerling tot een eigen band

Graag stellen we je voor aan twee toptalenten die de Schotense Zomeravonden
komen opluisteren: Julie Benoit en Linde Vanhove. Beide zangeressen treden
afzonderlijk op, elk met hun eigen band, maar allebei werden ze muzikaal gevormd door onze Academie Muziek, Woord en Dans.
Julie:
weg uit de comfortzone
Vier jaar geleden studeerde Julie Benoit (18)
af als gitarist aan de Academie. Julie: “Ik wou
muzikaal mijn eigen ding doen; verschillende
muziekgenres uitproberen en songs schrijven.
Mijn hele repertoire is voorlopig Engelstalig,
maar ik werk momenteel aan een lied in het
Brusselse dialect voor een bijzonder project.
Dat dialect heb ik nog niet onder de knie maar
het dwingt me wel om mijn comfortzone te verlaten. Dat vind ik belangrijk omdat het anders
eentonig kan worden! Mijn songteksten zijn
vrij droevig maar worden op vrolijke muziek
gebracht, zodat de luisteraar die droefheid
niet meeneemt. Inspiratie haal ik uit mijn
leefomgeving, dromen, gevoelens, fantasie,
het nieuws (bijvoorbeeld kindsoldaten) …”.
Deze zomer hoopt de zangeres uit de Schotense wijk Berkenrode een eigen cd als
singer-songwriter op te nemen. “Dat zie ik
als mijn vakantietaak: verschillende genres

zingen, compleet mijn eigen ding doen en
dan de reacties afwachten.” Daarmee is Julie
niet aan haar proefstuk toe, want ze trad al
een vijftigtal keren live op en ze was ook al
te bewonderen op tv en radio (onder andere
bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, het
Q-Music Beach House, MNM…).
Julie: “Ik bereid me altijd voor op een optreden
door de playlist en mijn teksten door te nemen,
mijn gitaar te stemmen… en er gewoon helemaal voor te gaan! In de Academie leerde ik
de Spaanse gitaar bespelen en daarom kies
ik nog altijd voor zijn vergelijkbare neef, de
klassieke akoestische gitaar. Dat instrument
heeft een nog warmere, vollere klankkleur.
Op de Schotense Zomeravonden zal mijn band
‘Julie Benwa’ een mix van pop, jazz en blues
brengen. Graag wil ik van muziek mijn beroep
maken. En als dat niet lukt, denk ik iets in de
richting van mental coaching te doen.”
Facebook: Julie Benwa

Linde Vanhove en haar band Cosmic Motion

Linde:
in het hier en nu
Linde Vanhove (27) woont in Oelegem en
werkt als internationale payroll consultant.
Sinds vijf jaar volgt ze zang- en gitaarlessen
aan de Academie. “Mijn broer volgde daar al
les en ik volgde hem”, lacht Linde. “Vooral van
leerkracht Niko Deman heb ik veel opgestoken.
Hij stimuleerde me om te improviseren, terwijl
ex-leraar Jeroen Tilkin me aanmoedigde om te
durven optreden – want daarvoor was ik heel
onzeker – en om songs te schrijven. Een thema
dat daarbij vaak terugkomt is de zoektocht naar
geluk en het besef dat het leven zich hier en
nu afspeelt, terwijl we veel te vaak piekeren –
enerzijds over wat we allemaal in de toekomst
nog moeten doen en wat we willen bereiken
en anderzijds over dingen die in het verleden
gebeurd zijn, over gemiste kansen. Ik ben een
dromer en heb vaak het gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Daarom probeer ik opnieuw vat te krijgen op de dingen door dat hier-en-nu-moment
vast te houden en ten volle proberen te leven.”
Linde: “Ik treed keigraag op, maar ik ben wel
altijd zenuwachtig. Dat geeft natuurlijk ook
energie. Vooraf doe ik stemoefeningen, drink
ik gemberthee en neem ik m’n teksten door.
Het is niet gemakkelijk om te zingen en tegelijkertijd ook gitaar te spelen. Daar heb ik dus
hard op geoefend in de Academie.”
Tijdens de Schotense Zomeravonden zal
Linde met haar band ‘Cosmic Motion’ een
drie kwartier durende set brengen. Onlangs
stonden ze nog op het podium van ‘Lokale
Helden’ in jeugdhuis Kaddish en CC De Kakelaar. Linde: “We zijn ambitieus en hopen ooit
eens een zomerhit te scoren. We hebben net
een plaatje met vijf akoestische nummers
opgenomen in een huiskamer, een schuur…
alles behalve in een echte opnamestudio! De
release is gepland voor 14 juni en hij zal ook
verkrijgbaar zijn op Spotify, iTunes en tijdens
onze optredens.”

Julie Benwa

infoschotenjuni
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Waterski Klub Schoten
skiet de zomer in
Belgisch kampioenschap in Schoten

De Schotense Waterski Klub (SWK) organiseert op 29 en 30 juli
het Belgisch Waterskikampioenschap. Dus trokken we nu al onze
zwembroek aan en vernamen op de oever van de E10-plas, waar
SWK haar clublokaal heeft, alles over deze spectaculaire sport.
“Sommigen vragen zich af wat er eigenlijk
aan is om achter een boot over het water te
glijden”, valt SWK-secretaris Wim Van Steenkiste (48) met de deur in huis. “Welnu, dat
op zich is al heel fijn, maar als men dan ook
nog eens evolueert van twee ski’s naar één,
het opvoeren van de snelheid, slalommen,
jumping, tricks enzovoort, dan wordt het
behoorlijk fantastisch!”
Het waren Willy Dom, zijn vrouw Francine Icke
en John Pombreu die op 2 april 1974 de SWK
vzw oprichtten. De nieuwe vereniging had
daarbij één probleem… geen eigen wateroppervlak! Gelukkig werd de huidige locatie al
spoedig in huur gegeven.
“SWK is een privéclub waar leden, een vijftigtal
booteigenaars en ruim driehonderd waterskiërs, hun hobby beoefenen. Onze leden wonen
voornamelijk in de provincie Antwerpen, heb-

ben een gemiddelde leeftijd van vijfendertig
jaar en zestig procent zijn mannen”, vertelt
Wim. “Waterskiën kan je recreatief of in competitieverband beoefenen. Daarbij is een prima
coördinatie van denken en doen vereist. Echt
álle spieren worden immers belast omdat
je geen vaste grond onder de voeten hebt.
Het is dan ook aangewezen om tijdens het
winterseizoen met fitness je spieren getraind
te houden.”
Het is geen voordelige sport: motorboot,
benzine, uitrusting, lidgeld, verzekering…
één seizoen waterskiën kost ongeveer 600
euro. Om de jeugd kennis te laten maken
met deze sport, organiseert SWK van 21 tot
en met 25 augustus een waterskikamp met
vier ski-beurten per dag. En na afloop krijgt
elke deelnemer een erkend brevet.”

swk-waterski.be / info@swk-waterski.be

Kampioen

Wie komt er skiën op het
kampioenschap?
Wereldkampioen Yves ‘coyote’ Saintviteux
(51) heeft van reizen en waterskiën zijn
beroep gemaakt. “Eens je door waterskiën
gebeten bent, kan je het nog moeilijk loslaten”, stelt Yves. “Het is net zo als fietsen:
eens je het kunt, kan je het ook voor altijd.
Ik was amper elf jaar toen ik voor het eerst
op waterski’s stond. Ik kon toen zelfs nog
niet zwemmen!”
Yves werd zeven keer Belgisch kampioen,
vier keer Europees kampioen, en sinds vorig
jaar ook Wereldkampioen. “Ik huilde van
geluk met mijn gouden medaille”, lacht de
hartelijke sportman. “En ik ga door tot m’n
vijfenzeventigste!”
Belgisch kampioenschap waterski 2017:
29-30 juni, vanaf 9u00 – Gratis toegang
E10-plas: Elzendreef 30, Schoten

Yves 'coyote' Saintviteux & Wim Van Steenkiste
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Academie-speeddates
Een popster, inspiratiejongleur, woordkunstenaar en ontgrenzer aan het woord

Bij de Academie Muziek, Woord, Dans (AMWD) en de Academie Beeldende Kunsten
(ABK) is er keuze genoeg: zangers, creëerders, bewegers, sprekers, muziekmakers, probeerders… voor ieder wat wils! Het aanbod lessen is groot maar
daarin een keuze maken, hoe begin je daaraan? Wat houdt dat dan juist in: woord,
pop-jazz, atelier kunstlabo of initiatielessen? Via speeddate-interviews krijgen
we inkijk in enkele lessen die tot nu toe nogal mysterieus bleven:

Popster

Nathan Tahmaseb (17) –
student pop-jazz AMWD
“Eigenlijk heb ik eerst vijf jaar klassieke
gitaar (en notenleer en algemene muziekcultuur) gevolgd, tot ik op een bepaald moment

dacht: nu wil ik wel iets anders. Toen ben ik
gestart met elektrische gitaar en bas in de
pop-jazzrichting, en dat doe ik nog steeds. Ik
vind dat zalig omdat het heel vrij is; je moet
geen stukken van buiten leren en je kan echt
je eigen ding doen.”
“Mijn schema is behoorlijk druk maar ik heb
er nooit problemen mee gehad. Op dinsdag
heb ik basgitaar (combo) en dan werken
we echt ergens naartoe, zoals Kaekelrock.
Op zaterdag heb ik elektrische gitaar en ook
opnieuw bas (combo) maar dan is het veel
losser en jammen we lekker. De jamsessies
die de academie organiseert in Kaddish doe
ik ook altijd mee, en bij Lokale Helden heb ik
één van de deelnemers ondersteund met de
gitaar – keitof.”
“Daarnaast zit ik ook in de scouts en een paar
bandjes die losstaan van de academie. Vorig
jaar kende ik nog niet echt veel mensen in het
muziekmilieu, maar sinds ik bij pop-jazz ben
begonnen, is m’n netwerk enorm gegroeid.
Mensen zien je ergens optreden en vragen
om eens bij hen te komen spelen, en voilà!
Een tijdje geleden traden we met een paar
gasten op in een Hell’s Angels-café in Putte;
dat was een toffe ervaring! Met de zanger en
bassist van toen ga ik nu trouwens een eigen
bandje beginnen.”

Inspiratiejongleur

Tom Van de Sande (44) –
student atelier kunstlabo ABK
“In de tekenafdeling van de academie was
Ellen Vos mijn docent. De manier waarop ze
omgaat met creativiteit sprak me zo hard
aan, dat er meteen een klik was. En toen ze
dit schooljaar de lessen kunstlabo mocht opstarten, ben ik dan ook meteen meegegaan.
We zaten het voorbije jaar met acht in haar
les, maar wel allemaal van heel verschillende
achtergronden: twintigers tot late vijftigers,
met en zonder tekenachtergrond... maar stuk
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voor stuk mensen die een creatief ei te lossen hebben. Je moet niet kunnen tekenen of
schilderen, je moet enkel de durf hebben om
het te proberen!”
“In een klassieke kunstopleiding ligt de nadruk
op techniek en de hele klas werkt bijvoorbeeld
rond eenzelfde model of stilleven. In ons kunstlabo werken we meer vanuit de persoon zelf
en is je eigen project de rode draad door het
schooljaar, afgewisseld met inspiratiemomenten. Dat zijn groepsopdrachten waarbij we een
nieuwe techniek verkennen. Maar creativiteit
staat altijd voorop.”
“Het leuke in zo’n diverse groep is dat er kruisbestuiving ontstaat; de ene zit te schilderen
terwijl een ander boetseert en daarnaast werkt
iemand aan een laptop met Photoshop… Je
pikt van elkaar de origineelste ideeën op en
dat zorgt voor heel verrassende resultaten.
We lenen ook van de andere afdelingen van
onze academie inspiratie, tips en materiaal.
En vanaf volgend jaar willen we ook graag
inspiratie gaan halen bij de Academie Muziek,
Woord , Dans!”
“We werken in verschillende fases, die de
creaties steeds verder brengen. Zo kozen we
ieder een foto van straatfotografe Vivian Maier,
schreven er een kortverhaal over, en maakten
daar dan weer een abstract schilderwerk van.
Of we lieten ons inspireren door de Verbeke
Foundation in Oost-Vlaanderen, waar onder
andere de strandbeesten van Theo Jansen
te bewonderen zijn – dat zijn gigantische
constructies van lichte materialen, die voortgestuwd door de wind over het strand ‘wandelen’.
Zo bouwden we zelf met afval een constructie,
namen daar close-up foto’s van, bewerkten die
op de computer, en maakten daar uiteindelijk
een schilderij van in contrasterende kleuren.
Eigenlijk mengen we vooral kunstvormen om
inspiratie uit te halen. Zo hebben we ook eens
een model getekend, alleen zat het model niet
stil; het was een danseres en wij probeerden
haar beweging te vatten.”
“Ook in ons eigen project zetten we voortdurend stappen. Mijn startpunt was bijvoorbeeld
ambachtelijke grafische druktechnieken. Ondertussen maakte ik etsen met insnijdingen in
linoleum, inkt op glas (monotypes) en keukenlitografie (etsen let cola, zeep en zilverpapier in
plaats van gespecialiseerde producten). Ellen
helpt ons en geeft ons duwtjes in de rug, maar
ze moeit zich nooit te veel.”
“Iedereen van onze groep komt volgend jaar
terug, en ik weet dat er nog veel geïnteresseerden zijn, net omdat je je niet moet vastpinnen
op één techniek . Het kunstlabo is een kader
waarin je vrij kan experimenteren met kunstvormen; alles kan en alles mag en je hoeft
niet bang te zijn om op je gezicht te gaan!”
Proeflesje in september?

Woordkunstenaar
Floortje De Backer (25) –
alumna woord & drama
AMWD + dichter

“Ik ben aan de academie eigenlijk eerst begonnen met viool, maar ik gebruikte m’n strijkstok
vooral als wandelstok. Mijn mama besefte
toen: ze is toch meer een actrice! Toen ben ik
overgestapt naar woord & drama. Als je creatief
bent – in de zin van creatief denken – en je
wil je eigen ding doen, en je houd van het
podium, dan is dat echt iets voor jou! Sinds
mijn acht volgde ik dus voordracht (woord)
en later kwam daar ook toneel (drama) bij.
Dat deed ik bij juf Ann Leysen, een geweldige,
wijze vrouw, die ons supergoeie gedichten
leerde kennen – maar altijd op ons niveau,
altijd gedichten waar wij iets mee waren. Door
haar was ik er zelf meer en meer mee bezig
en zo is mijn poëziepassie geboren.”
“Ze leerde ons niet alleen wat goeie poëzie
is, maar ook hoe je een gedicht nog beter
kan maken door het goed voor te dragen. Dat
begint heel simpel en vooral ritmisch; eerst
moet je een gedicht leren vóelen. Later kan
je er dan emoties in leggen. Op het einde
van het middelbaar ben ik aan de academie
afgestudeerd, maar voor mijn part had het
nooit moeten stoppen.”
“In mijn latere opleiding kleuteronderwijs
moest ik een prentenboek maken. Dat ging
me goed af en ik kreeg dan ook een 10/10.

Zo’n kinderboek, en dan vooral met gedichten,
vond ik heerlijk om te maken. Ik ben dan ook
nog één jaar illustratieve vormgeving gaan
studeren, maar eigenlijk was ik meer met
gedichten bezig… In die opleiding werd ik wel
bevriend met Silke Groffy, en samen met haar
heb ik begin dit jaar een gedichtenbundel gepubliceerd (zij illustraties, ik gedichten), onder
de titel ‘Verloren sokken en andere problemen’
– opgedragen aan juf Ann van de academie.”

en poëzie, maar die twee hebben een heel
verschillend werkproces. Een verhaal, daar
kan je je aan zetten en proberen te werken,
maar poëzie kan je niet forceren – dat is er
ineens; op de tram, op de fiets… Ja, ik zou
graag nog veel meer publiceren, onder andere
een gedichtenbundel over twee zussen, samen
een vriendin.”

“Pas op, het uitgeven was een moeilijk proces
dat twee jaar geduurd heeft! We stuurden
ons werk naar drie uitgeverijen maar kregen
nooit reactie. Ik veronderstelde dat het aan
het schrijfwerk lag, en dus volgden we een
schrijfdag. Op het einde van die dag mochten
we ons idee pitchen bij een paar uitgeverijen
die langskwamen, en toen versierden we een
afspraak met onder andere uitgeverij Vrijdag.
Ter voorbereiding voor die afspraak herwerkten
we onze vijftig gedichten. De uitgeverij wilde
ons eerst afschepen, maar wij gaven niet op
en toen ze uiteindelijk onze herschreven versie
lazen, kregen we toch een ‘ja’. Nu hebben ze
zelfs 1200 in plaats van de initieel geplande
600 exemplaren gedrukt, is het al 350 keer
aangekocht door boekhandels en hebben we
al goeie recensies gekregen.”
“Als kleuterlerares werk ik nog altijd met gedichten. Ik haal inspiratie uit mijn leerlingen,
maak er gedichten mee, en geef ze ook terug
aan hen door ze voor te lezen in de klas.
Op Facebook onderhoudt ik een pagina met
reviews over prentenboeken voor ouders en
leraren. Daarnaast schrijf ik ook verhalen
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waardoor ze op den duur aan de grond ‘vastkleven’. Eigenlijk is het op de muziek zoeken
hoe je kan bewegen.”

“In mijn initiatieklasjes ‘muziek & woord’ en
‘dans’ zitten telkens een tiental kindjes van
het eerste en tweede leerjaar. Ik laat hen
proeven van de verschillende kunstvormen
en vooral ontdekken wat hen ligt en wat niet.
(6 á 7 jaar is niet de leeftijd waarop je al
keuzes moet maken) Maar de ene kunstvorm
staat sowieso nooit los van de andere. Dat is
een tendens; alles groeit naar mekaar toe.
Vroeger gaf ik ook al bewegingsoefeningen in
mijn muzieklessen. Je leert jezelf uitdrukken
en het maakt tenslotte niet uit in welke vorm
dat dan gebeurt.”

“Alles gebeurt steeds heel speels – we doen
absoluut niet aan notenleer of theorie. Ik
gebruik bijvoorbeeld een liedje om bewegingen mee te ontdekken, of ritmes te leren
herkennen, of om instrumenten uit te testen.
Zo spelen we ook soms met kaartjes met
daarop lange en korte streepjes, die ritmes
voorstellen. Die kaartjes kunnen ze dan puzzelen volgens het metrum van een liedje. Of
je doet dat door een liedje op verschillende
tempo’s te zingen: als vlugge kaboutertjes of
als lome reuzen. In het begin van de les doen
we vaak een stemopwarming en beelden we
ook klanken uit met bewegingen. Muziek is
immers veel beter te begrijpen door ze te
voelen, door te bewegen. Mijn lessen evolueren
continu door wat ik zelf bijleer. Zo haal ik nu
ook ideeën uit acroyoga; een oefening die we
daar als ontspannende afsluiter deden, bleek
ook erg bruikbaar voor mijn les. De kinderen
zitten dan met gesloten ogen in een kring
terwijl de rest rond hen doorschuift en kleine
massages geeft. De les afsluiten doen we altijd
met een herhaling van de geleerde liedjes en
een bekend slotversje.”

“De les bestaat uit verschillende onderdeeltjes.
We beginnen altijd met een liedje opdat de
kinderen weten dat we in een kringetje gaan
zitten en elkaar wat vertellen over onze dag.
Dat is belangrijk want ze komen van school
of een feestje of hobby en moeten even hun
verhaal kwijt. Daarna doen we wat lichaamswerk om in het hier en nu, en heel bewust in
ons eigen lichaam te komen. Daarvoor gebruik
ik ideeën uit onder andere yoga, eutonie (een
bewegingsmethode) en zelfs astraal karate –
zoals rondwandelend in de zaal sterrenstof
verzamelen, dat ze over hun voeten uitsmeren

“In de lesjes dansinitiatie werken we nauwelijks met choreografieën; het is vooral exploreren. Binnen het thema Finding Nemo zwemmen ze bijvoorbeeld door de ruimte als de
verschillende karakters uit de film – een vrolijk
visje, een bange papa, een dreigende barracuda… Of ze volgen als een school vissen
de bewegingen van één leidervis. Ze vinden
het geweldig om ‘anemoon’ te spelen en met
de groep een menselijke mandala te worden.
Dan zoeken we mooie vormen om samen op
de grond uit te beelden en moedig ik hen aan
om ook hun eigen ideetjes zelf uit te werken.”

Ontgrenzer

Katelijne Loete
docent initiatielessen AMWD

“Bij de muziekinitiatie zijn de leerlingen verzot
op volksliedjes en oude volksspelletjes. Zelf
ben ik daarmee opgegroeid en dus is het geweldig om die aan hen door te geven. Liedjes
als ‘witte zwanen, zwarte zwanen’, ‘groen is
gras’ en ringelo-rangelo’ zijn leuk om doen en
eigenlijk pure ontspanning, maar ondertussen
wordt er wel weer gezongen, geklapt en gedanst. Zo hebben ze toch invloed op de muzikale vaardigheden van de kinderen. Bovendien
vind ik het belangrijk om deze cultuur van
volksliedjes levend te houden. Schoten heeft
een traditie in volkscultuur met het jaarlijkse
dansfestival en ook de academie hecht daar
belang aan, sinds enkele jaren zelfs met een
heuse folkafdeling! Ik let er ook altijd op dat
er duidelijk en goed gezongen wordt, en met
intonatieoefeningen zetten we de toon juist.”
“Het fijne is dat de kinderen zich te pletter
amuseren en ik ondertussen een pedagogisch
plan volg. Ik heb absolute vrijheid om te doen
wat ik wil, zolang het maar met expressie te
maken heeft. Ze vinden het zelf fantastisch om
‘op te treden’ tijdens toonmomentjes in de les
of op het Sinterklaasfeest en het slotoptreden
in juni. En het is ook geweldig om hen na
mijn initiatieklasjes te zien doorstromen en
evolueren in verschillende afdelingen van de
academie.”

Schrijf je in
of neem een
proefles!
Academie Beeldende Kunsten
Tot einde september kan je je online
inschrijven of tijdens de openingsuren
van het secretariaat (buiten de vakantie).

www.academiemerksem.be
www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be
Vordensteinstraat 47, Schoten
info.beeld@academiemerksem.be
filiaal Schoten: 03 685 03 00
hoofdfiliaal Merksem: 03 645 11 06
Openingsuren secretariaat
MA, DI, ZA: 09u00 – 13u00
+ WO: 13u00 – 20u00
Academie Muziek, Woord, Dans /
Academie Schoten
Schrijf je in tijdens deze periodes: 9 – 29 juni
28 – 30 augustus / 1 – 30 september
Op weekdagen: 15u00 – 20u00
Op zaterdagen: 09u00 – 12u00

www.schoten.be/academie
Jozef van Craenstraat 4, Schoten
03 685 02 56 / academie@schoten.be
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Misverstand:
‘veranderen van
energieleverancier
kost geld’
Energiefactuur eens bekijken?

Aanmelding zonnepanelen bij netbeheerder
belangrijk voor veiligheid en stabiliteit
Proficiat als je al een zonnepaneleninstallatie
op je dak hebt liggen of als je dat overweegt;
je produceert lokaal groene stroom en het teveel wordt op het net geplaatst. Vergeet echter
niet om je zonnepanelen aan te melden, want
dat is belangrijk om veiligheidsproblemen bij
werken aan het net te voorkomen en op elk
moment de stabiliteit van de energielevering
te kunnen garanderen.

Een betere luchtkwaliteit?
Geef je mening!

Het luchtkwaliteitsplan van de overheid
Onze gemeente maakt deel uit van de luchtkwaliteitszone ‘Agglomeratie Antwerpen’,
waarin sinds 1 januari 2015 de Europese
grenswaarde voor stikstofoxide (NO2) overschreden wordt. Het Vlaamse Gewest en de
betrokken lokale besturen hebben daarom
een luchtkwaliteitsplan opgesteld om de
luchtkwaliteit in deze zone te verbeteren.
Bekijk vanaf augustus dit plan op www.lne.
be/luchtverontreiniging-lokale-plannen
of op papieren versie bij de milieudienst
(Verbertstraat 7, Schoten). Geef je mening
over dit plan en werk zo mee aan een betere
luchtkwaliteit in jouw omgeving! Is het plan
duidelijk genoeg? Moet er extra onderzoek gebeuren? Zijn bijkomende maatregelen nodig
en welke dan? Geef al je vragen, opmerkingen
en suggesties door tot en met 30 september.

Contact via mail: lucht@vlaanderen.be
via post: Dienst Lucht, Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Waar technici van Infrax of Eandis vroeger altijd
perfect wisten waar er precies stroom op het
net werd geplaatst, is dat met de vele aangesloten zonnepanelen tegenwoordig niet altijd
meer het geval. Niet alle installaties worden
immers door de eigenaars bij de netbeheerders
aangemeld, en dat kan voor veiligheidsproblemen zorgen bij onverwachte werken aan
het distributienet. Een hoge concentratie aan
zonnepanelen in één buurt heeft ook een invloed op de spanningskwaliteit in dat gebied.
Voor de veiligheid en een goede werking van
het distributienet is het dus cruciaal dat de
netbeheerder weet waar er juist zonnepanelen
worden aangesloten op het net.
Sinds 1 juni gelden strengere regels voor het
aanmelden van zonnepanelen; netbeheerders
moeten verplicht niet-aangemelde installaties
in hun werkgebied actief opsporen, en installateurs van zonnepanelen moeten lijsten van
geplaatste installaties aan de netbeheerders
overmaken. Eigenaars die hun panelen niet binnen een redelijke termijn bij hun netbeheerder
aanmelden kunnen een boete ontvangen. Check
dus zo snel mogelijk de status van je installatie.

Hoe weet ik of mijn zonne
panelen al aangemeld zijn?
• Installeerde je zonnepanelen voor juni
2015 en heb je groenestroomcertificaten
(GSC)? Dan zijn je zonnepanelen sowieso
aangemeld en hoef je niets te doen.
• Wordt je zonnepaneleninstallatie vermeld
op je energiefactuur? Dan zijn je panelen
sowieso aangemeld en hoef je niets te doen.

16% van de Vlamingen denkt onterecht
dat ze bij het veranderen van elektriciteits- en aardgasleverancier een verbrekingsvergoeding moeten betalen. Maar
op zich is veranderen van leverancier
gratis! Je nieuwe leverancier regelt alle
papierwerk met je huidige leverancier en
jij moet enkel een nieuw elektriciteitsen/of aardgascontract sluiten.
De verwarring is mogelijk te verklaren
door het volgende: in hun algemene
voorwaarden vermelden sommige leveranciers (Essent, Octa+ en Mega) dat
de vaste vergoeding verschuldigd is per
begonnen jaar. Als je dan als consument
je contract voortijdig beëindigt, moet je
toch de volledige jaarlijkse vergoeding
betalen.
Er zijn wel grote verschillen in bedragen
van de vaste vergoeding, vraag daarom
naar de algemene voorwaarden van
je leverancier. Via www.vtest.be kan
je zien wat de vaste vergoeding is
van alle aangeboden elektriciteits- en
aardgascontracten. Klik daarvoor in
de resultatentabel in de kolom ‘totale
kostprijs op jaarbasis’ op ‘meer’.
Nu je weet wat voor vergoeding je
verschuldigd bent bij vroegtijdige contractbeëindiging, kan je de juiste keuze
maken en inschatten of het (al) tijd is
om naar een goedkopere leverancier
over te stappen. Wie regelmatig energieprijzen vergelijkt en durft veranderen
van leverancier bespaart tot 278 euro
per jaar!
Vergelijk energieleveranciers: www.vreg.be
Tips rond energie: www.facebook.com/
energiegidsVREG

Geen certificaten of vermelding op de factuur?
Ga dan naar de website van je eigen netbeheerder. Je kan de status van je zonnepanelen
checken via eandis.be/zonnepanelenmelden.
Als je zonnepanelen nog niet bij je netbeheerder
aangemeld zijn, doe dit dan zo snel mogelijk.
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Boombarometer 2017 Werken Borgeindstraat afgerond
Hoe zou het ondertussen zijn met…
onze Schotense bomen?

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een boombarometer opgemaakt door de gemeente
Schoten. Deze barometer geeft een overzicht
van het aantal gekapte en aangeplante
bomen op het openbaar domein. De boombarometer voor 2017 is negatief: er werden
het voorbije jaar 202 bomen gekapt en 84
terug aangeplant. Balans: -118 bomen. Een
deel van de afname van het bomenbestand
is te verklaren door de grote ruimtevraag
waarbij bomen vaak moeten wijken voor
bijvoorbeeld parkeerplaatsen.
Hier moet wel een belangrijke kanttekening
bij gemaakt worden: in de bomenwereld is
1+ 1 niet 2! Bomen leveren tal van belangrijke functies, ook wel ‘ecosysteemdiensten’
genoemd. Ze filteren fijn stof en andere
vervuiling uit de lucht, produceren zuurstofgas, leggen koolstofdioxide vast, verkoelen
ons leefmilieu, enzovoort. Deze positieve
functies nemen recht evenredig toe met de
boomgrootte. Een rekenvoorbeeld leert ons
dat de 83 bolacacia’s in de Borkelstraat allemaal samen een ‘functioneel volume’ hebben van 1245m³. De plataan op de hoek van
de Paalstraat en Rodeborgstraat heeft een
groen volume (zie het als een grote groene
bol) van 4000m³ als hij volgroeid is. Het is
dus niet het aantal bomen maar het groene
volume dat telt!
Schepen Erik Block: “We willen niet alleen
inzetten op de kwantiteit van het Schotense
groen, maar ook op de kwaliteit ervan. Zo
wordt er in nieuwe projecten dan ook gewerkt
naar grote, kwaliteitsvolle bomen. Deze zijn
goedkoper en leveren de Schotenaar meer
voordelen.” De milieuschepen benadrukt nog
een na te streven wens: “Ik zou willen dat je
bij het indraaien van eender welke straat ruim
zicht krijgt op minstens één grote, kwaliteitsvolle boom – ook in de gemeentekern. Dat
zal ook de levenskwaliteit van de bewoners
fel verbeteren”.

Kersverse voet-, fietspaden en parkeerstroken
De afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan
het nieuwe fietspad in de Borgeindstraat. Vrijdagavond 9 juni waren de werken klaar en werd
de Borgeindstraat weer volledig opengesteld.
De voetpaden werden vernieuwd in betonklinkers en de fietspaden in asfalt. Daarnaast
werd aan de zijde met de rijrichting komende
van de Churchilllaan naar wijk Deuzeld de
parkeerstrook vernieuwd in waterdoorlatende

Ter hoogte van de weide in de Borgeindstraat
werd het voetpad weggelaten. Maar geen nood,
ook voor voetgangers is er voldoende ruimte
op het brede fietspad van 2,5 meter breed.
Buiten de bebouwde kom mogen voetgangers
namelijk het fietspad gebruiken als er geen
voetpad is.

Omgevingsvergunning alsnog
uitgesteld tot 1 januari 2018
Het wachten waard…
De omgevingsvergunning had in alle gemeenten in werking moeten treden op 1 juni, na een
uitstel van enkele maanden omdat hiervoor
eerst een digitaal dossierbehandelingssysteem op punt moest staan. Maar amper
één week voor die datum heeft het Vlaamse
Parlement een spoeddecreet goedgekeurd om
de omgevingsvergunning een tweede keer uit
te stellen naar 1 januari 2018, wanneer het
omgevingsloket zichzelf bewezen zal hebben.
Vanaf dan is er normaal gezien goed nieuws
voor iedereen die een vergunning nodig heeft
die te maken heeft met de fysieke omgeving.
De berg papierwerk rond een hele waslijst
vergunningen wordt dan sterk vereenvoudigd
in de gloednieuwe ‘omgevingsvergunning’.
Deze omgevingsvergunning vervangt de
bestaande, onderling sterk verschillende
procedures van de stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuvergunningen en later ook
van de natuur- en socio-economische vergunningen. Eén aanvraag in plaats van een aparte
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stedenbouwkundige en milieuaanvraag spaart
opdrachtgevers en overheden tijd en geld. Daar
waar vroeger op bureaus van ambtenaars en in
de collegezaal plannen en documenten werden
opgevouwen en doorbladerd, zal dit straks
allemaal digitaal gebeuren. Een aanvraag in
veelvoud indienen en fysiek doorsturen naar
diverse adviesinstanties is dan niet meer
nodig, wat ook zorgt besparing van papier
en tijd. Bovendien wil Schoten het voor haar
bewoners nog aangenamer maken door de
omgevingsdossiers op afspraak te behandelen
en zo de dienstverlening te optimaliseren!

[ actua ]

Er beweegt wat in Schoten
Concessies begraafplaats vervallen

Nieuwe lichtkrant op de Markt

Ook dit jaar vervallen er concessies op de gemeentelijke begraafplaats.
Aan de betrokken zerken en nissen werd een bericht aangebracht om
te melden dat deze concessies vervallen in 2017. Deze meldingen
hangen een jaar lang uit. Ook aan de ingang van de begraafplaats
bevindt zich een lijst met de vervallen concessies. In de mate van het
mogelijke worden nabestaanden per brief verwittigd.

Mogelijk heb je het al gezien; op de Markt staat een gloednieuwe
lichtkrant te blinken. De oude stond er jammer genoeg al een paar jaar
gedoofd bij, maar nu werd een veel modernere versie geïnstalleerd
met een groot LCD-scherm. Hou het scherm dus zeker in de gaten om
geen enkele aankondiging te missen. Later komt er nog een viertal
LCD-schermen bij op andere plekken in de gemeente. Schoten surft
mee op de golf van de communicatietechnologie!

Deze concessies kunnen hernieuwd worden onder de voorwaarde dat
de grafzerken in goede staat zijn. Zo niet, moeten ze hersteld worden
voor de hernieuwing van de concessie.
Graag willen we de aandacht vestigen op het feit dat de erfgenamen
zelf instaan voor het onderhoud en de aanplantingen op de zerk. Het
is niet toegestaan om als particulier bomen, coniferen of struiken aan
te planten, net als de aanplanting van groen tussen, voor en achter
de zerken.
Voor aanvragen tot hernieuwing van de concessies kan je terecht bij
het gemeentesecretariaat, Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
03 680 09 80 / secretariaat@schoten.be

Snelheidsremmers Eksterdreef aangepast
In de Eksterdreef werd gewerkt om de snelheidsremmende maatregelen aan te passen. De verkeersheuvels werden weggenomen en de
opgebroken zones opnieuw aangelegd in betonklinkers.
Het sluiseffect blijft dankzij de bloembakken behouden. Voor en achter
de zone van de huidige verkeersdrempels liggen nu verkeerskussens
die uit vier delen bestaan. Afremmingsstrepen kondigen deze kussens
telkens aan. In de bermen aan beide zijden van de verkeerskussens
moeten paaltjes het omzeilen van deze kussens voorkomen.
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Fietsstraat Papenaardekenstraat
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar (1 september 2017) wordt de
Papenaardekenstraat een fietsstraat, die zal lopen van het kruispunt
met de Voorkempenlaan tot aan de Deurnevoetweg. In een fietsstraat
mogen voertuigen fietsers niet inhalen en mag je niet sneller rijden dan
30 kilometer per uur. Zo wordt de omgeving van het Sint-Michielscollege
veiliger voor de vele fietsende leerlingen en passanten.

Inventarisatie bomenplan
In juli zal een jobstudent in onze gemeente alle bomen (op openbaar
domein) inventariseren. Hierdoor kan dan een gedetailleerd bomenplan
opgemaakt worden, wat het beheer van onze Schotense bomen alleen
maar ten goede komt. Als je binnenkort een student tegenkomt die wel
heel erg geïnteresseerd is in de bomen, dan weet je meteen waarom!

Nieuwe straatnamen park Brasschaat
Op 2 mei hakte het college van burgemeester en schepenen de knoop
door over namen voor de Schotense bospaden in het park van Brasschaat. De gekozen namen zijn: Molenzicht, Peperbusdreef, Grasdreef,
Appeldreef, De Kievit, Mosweg, Franjestaartdreef, Bronbeekdreef, Kapitteldreef, Boomkleverdreef en Ijsvogeldreef.
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[ instagram ]

xafem

Had a Great weekend at The Open Belgium 2017.
#pencaksilat#silat#fighter#fighting#thirdplace#fem
aleB#openbelgium2017#schoten#teambelgium

wauters_sam

backske_296

margotvermeren

marleenw58

HAP festival #festival #fiesta #schoten
#sundayfunday #friends #tacos #nachos
#nachosarelife #hapfestival

#hapfestival #schoten #cupcakes #churros
#smullenmaar

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste
instagramfoto’s terug, die gepost
werden met de hashtag # schoten.
Wil je er zelf ook tussen staan volgende keer? Deel dan je beste foto’s
via # schoten!
Chillen met de vriendjes #park #schoten #sun
#kubbs

hetsteen

#hetsteen op locatie bij #hetkoraal horst #schoten
de #reus groet jullie!

infoschotenjuni

erikabaluwe

Te gast bij de brandweer #brandweer #schoten
#weekvandeopvoeding #dodehoekdemonstratie
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Braembibliotheek #schoten #biblioteca
#architettura

johanvijgen

M16 HC Schoten Belgisch kampioen handbal
#sportersbelevenmeer #schoten #badducks

[ dienstverlening ]

Wie helpt je verder: de politie
of het gemeentepersoneel?
Voor eens en voor altijd duidelijkheid

paulina_paula1991

#sun #saturday #relax #plażing #smażing
#familytime #goodtime #schoten

Loket gemeentehuis

Loket politiekantoor

De Schotenaar maakt vaak een overbodige trip
naar het politiekantoor of het gemeentehuis bij
verlies van identiteitsdocumenten of om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen. Wie niet
meer van het kastje naar de muur gestuurd wilt
worden, leest best verder. We maken je wegwijs.

politie alvorens een duplicaat aan te vragen bij
de dienst vreemdelingenzaken.

Vergunning parkeerverbod

Een vergunning voor een parkeerverbod of een
signalisatie vraag je aan via de website parkeerverbod.schoten.be. Op deze website vind je ook meer
info over de verschillende vergunningen en een
antwoord op de meest gestelde vragen. Helpt deze
website je niet verder? Neem dan contact op met
de technische dienst via 03 680 09 55. De politie
kan je hiermee niet verder helpen, maar komt wel
tussen wanneer er voertuigen foutief geparkeerd
zijn op het moment dat je vergunning geldig is.

zowiedeville

Vijverhof Rockt school party Jack & Ona #vijverhof
#schoten #toddlers #party #brotherandsisters
#rocknroll

Uittreksel uit het strafregister

Sinds enkele jaren beheert de politie niet langer
het strafregister, en is deze taak overgeheveld
naar de gemeentelijke diensten. Een uittreksel
uit het strafregister (vroeger een ‘bewijs van goed
gedrag en zeden’) vraag je dan ook aan bij de
gemeente. Dit kan zowel op de dienst bevolking
op het gemeentehuis als via het e-Loket: www.
schoten.be/loket. Daar vind je trouwens allerhande
formulieren die je elektronisch kan aanvragen.

Identiteitskaart

simplexify.nl

#garden #park #nature #sunlight #tree #grass
#warm #summer #sunny #shadows #sunset
#dawn #schoten #belgium

Wie zijn identiteitskaart is verloren, kan tijdens
de openingsuren bij de dienst bevolking van de
gemeente een nieuwe kaart aanvragen. Als het
gemeentehuis gesloten is, kan je ook terecht bij
de lokale politie voor een aangifte van verlies.
De inspecteurs seinen de kaart en bezorgen je
een attest van verlies van je identiteitskaart.
Met dit attest vraag je bij de dienst bevolking
een nieuwe kaart aan. Bespaar jezelf een extra
verplaatsing en bied je rechtstreeks aan bij de
dienst bevolking tijdens de openingsuren, zij
vragen onmiddellijk een nieuwe kaart voor je
aan. Is je identiteitskaart gestolen? Spring even
binnen op het Gasketelplein en de inspecteurs
helpen je verder. Opgelet! Als je geen Belgische
nationaliteit hebt, moet je steeds voor verlies van
identiteitsdocumenten langsgaan bij de lokale
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Reispas

Je vertrekt binnenkort op vakantie, maar vindt
je reispas niet meer terug? Geen probleem,
maak een afspraak met de dienst bevolking om
een nieuw exemplaar aan te vragen. Omdat de
aanvraagprocedure vrij ingewikkeld is, vraagt de
gemeente aan de Schotenaren om vier tot liefst
zes weken vooraf een afspraak te maken om tijdig
de nodige formaliteiten te kunnen vervullen. Een
afspraak maken kan telefonisch via 03 680 09 05.

Rijbewijs

Rijbewijs kwijt? Ga even langs bij het politiekantoor tussen 07u00 en 22u00. De inspecteurs
bezorgen je de noodzakelijke documenten om bij
de dienst bevolking een duplicaat aan te vragen.
Denk eraan: als je niet in het bezit bent van je
rijbewijs mag je ook niet autorijden. Bij diefstal
of verlies van boorddocumenten of van je nummerplaat moet je altijd een bezoekje brengen
aan het politiekantoor. Is het inschrijvingsbewijs
van jouw wagen gestolen of verdwenen? Kom
dan langs op het politiekantoor met jouw wagen.
Als je nog vragen hebt, kan je altijd contact
opnemen met de politie vie 03 680 12 70 of met
de gemeentelijke diensten via 03 680 09 00.

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

Agenda

Zaterdag 2 september
Maandag 18 september
Dinsdag 19 september
Woensdag 20 september
Zaterdag 23 september
Woensdag 27 september
Donderdag 5 oktober
Dinsdag 10 oktober
Vrijdag 13 oktober
Zondag 15 oktober
Zondag 15 oktober
Maandag 16 oktober
Dinsdag 17 oktober
Woensdag 18 oktober

14u
Havenplein
Openingsfeest Cultuurcentrum
I.s.m. Gezinsbond en BRUG 14 (schoten bad)
14u
De Kaekelaar 	King of the Belgians
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
20u
De Kaekelaar
King of the Belgians
Film i.s.m. HVV
14u
De Kaekelaar
Kiwi en Strit
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten (3+)
19u
De Kaekelaar
Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten Theater door Schippers & Van Gucht / HetPaleis (8+)
20u
De Kaekelaar 	Ne merel op nen tak (foto)
Muziektheater door MartHa!tentatief
20u
De Kaekelaar
Zonder u
Muziektheater door Mich Walschaerts en Ineke Nijssen (12+)
10u	Kasteel van Schoten 100 jaar de stijl: kunst en architectuur 	Cursus i.s.m. Amarant
20u
Jeugdhuis Kaddish 	Concours Acoustic: voorronde Schoten
Muziekwedstrijd
11u	Kasteel van Schoten Bel Ayre: A Canzone ‘e Partenope
Aperitiefconcert
15u
De Kaekelaar
Blij, bang, boos, bedroefd
Muziek door Kapitein Winokio (4+)
14u
De Kaekelaar
Hell or high water
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
20u
De Kaekelaar
Hell or high water
Film i.s.m. HVV
14u
De Kaekelaar
Lotte en de maansteen
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten (5+)

infoschotenjuni

