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Adverteren
in de gemeentegids?

Gezocht:
TEJO-vrijwilligers

In september komt er een nieuwe gemeentelijke infogids uit. Inwoners van Schoten
kunnen hierop steeds terugvallen om snel
een telefoonnummer of adres op te zoeken
en dus makkelijker de weg te vinden in de
gemeente. De gids wordt bedeeld bij alle
Schotenaars.
We bieden de kans aan handelaars, verenigingen e.a. om een advertentie te plaatsen
in deze gids, zowel in de papieren als in
de digitale versie. De vertegenwoordiger
van PUBLI-touch zal zelf zo veel mogelijk
handelaars en verenigingen benaderen,
maar u mag gerust zelf contact opnemen
via viviane@inforegio.be of 0474/69.12.48.

infoschotenmaart

TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren
en wil een antwoord bieden op de lange
wachtlijsten in de psychologische hulpverlening voor jongeren. De organisatie verschaft
op vrijwillige basis gratis en anonieme therapie aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Bij
TEJO kunnen ze even tot rust komen en worden ze begeleid door deskundige vrijwilligers.

Fashion Days
Het is weer zover! De Schotense Fashion Days
staan voor de deur: een modefestival in onze
eigenste winkelstraten. Voor de allereerste
keer zullen de modieuze feestelijkheden al op
donderdag van start gaan. De deelnemende
handelaars kan je herkennen aan de kleurige
loper voor hun deur; zij zullen weer leuke
acties, kortingen en extra's aanbieden met
verlengde openingsuren in het weekend:
• Donderdag 10 maart:
10u-18u
• Vrijdag 11 maart:
10u-19u
• Zaterdag 12 maart:
10u-18u
• Zondag 13 maart:
11u-18u
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Momenteel kunnen jongeren voor hulp al
terecht in Antwerpen, Ronse, Gent, Mechelen
en Turnhout. Binnenkort komt er ook een
TEJO in Schoten en Brasschaat. Daarvoor is
de organisatie op zoek naar enthousiaste
medewerkers. Heb je een therapieopleiding
achter de kiezen of studeer je deze richting?
Of voel je je geroepen om de jongeren warm
te ontvangen aan het onthaal? Neem dan
een kijkje op www.tejo.be of neem contact
op via tejo@schoten.be of (03) 685 19 18.

[ actua ]

Hoop voor de bib
De vernieuwingswerken aan onze geliefde
Braembibliotheek duren nu al vier jaar, en
nog steeds staat de heropening niet op de
agenda. We dromen er al van om weer in
de ruime bib rond te struinen, onder het
licht van de bekende koepels, maar waarom
duurt het dan zo lang?
De aannemer 'Gebroeders Vochten', die de werken opstartte, kreeg in 2014 helaas te maken
met een faillissement. Maar na het bouwverlof
kunnen de werken hopelijk hervat worden met
THV Vanthuyne Bvba - Vloeren Fosselle nv
als coördinator. Als alles goed gaat, zullen de
werken eind 2017 eindelijk klaar zijn.
Hier en daar wordt gefluisterd dat het gemeentebestuur het hele renovatieproject een
stille dood wil laten sterven, maar daar klopt
niets van. Er werd al meer dan een miljoen in
de restauratie geïnvesteerd, en dat is zeker
geen weggegooid geld. De gemeenteraad heeft
resoluut het voornemen uitgesproken om de
werken verder te zetten en burgemeester

Maarten De Veuster roept alle betrokkenen op
om absolute prioriteit aan dit dossier te geven.

Wat wordt er vernieuwd
Het ontwerp dat in 1972 werd uitgewerkt
door de vermaarde architect Renaat Braem
wordt volledig in ere hersteld. Hij werkte rond
de symboliek van de vier elementen – water,
aarde, vuur en lucht. Die vinden we terug in de
open haard en de vijver, die hersteld worden.
De vloer zal opnieuw het uitzicht van een
aarden ondergrond krijgen, en de lichtkoepels
krijgen hun oude glorie terug.
Bovendien wervelt de Antwerpse architect Jan
Meersman als een frisse wind door het gebouw
met enkele nieuwe ideeën, zoals een panoramische lift. Verder wordt er gewerkt aan een
betere toegankelijkheid en brandveiligheid,
een systeem voor diefstaldetectie, meer nooduitgangen, de verwijdering van asbest, en een
algemene restauratie van de verouderde delen.
Het wordt dus vol ongeduld wachten op de
heropening!

Benieuwd of de vernieuwde bib er nog net zo zal uitzien.

Onze geliefde bib in de stellingen.

Inschrijving
Braderij 2016
Het lijkt nog zo veraf: de vrolijke zomerdagen,
en daarmee ook de Schotense Braderij. Dit
jaarlijkse topevenement vindt plaats van 24
tot en met 26 juni. Toch loont het de moeite
om er nu al wat aandacht aan te besteden.
Wie interesse heeft om bijvoorbeeld met
een kraampje deel te nemen aan de Braderij, of hierover graag meer info wenst, kan
nu al mailen naar middenstandschoten@
hotmail.com.

Start-Loop-Haal het lint
SAV (Schoten Atletiek Vereniging) heeft een
geweldig loopplan klaar! Al meer dan 600
absolute beginners behaalden het diploma
van 0 naar 5 km. Jij ook?
Eerste afspraak op maandag 21 maart om
19.00 uur: Atletiekpiste Louis Wouters. (Gemeentepark Schoten). De verdere oefenmomenten zijn telkens op maandag en woensdag
om 19.30 uur. Woensdag 25 mei (laatste
trainingsdag) is de testdag.
Het eerste trainingsmoment zal voorafgegaan
worden door een infosessie Loopschoenadvies
i.s.m. Shop2Run (19.00 u).

Inschrijven:
• website van SAV: www.schoten-atletiek.be
• Marc Persoons 0477 - 72 21 54
• info@schoten-atletiek.be
• Ofwel iedere woensdag van 17 tot 20 uur
in de cafetaria van SAV aan de 'Atletiekpiste
Louis Wouters'
'Start-Loop-Haal het lint' kost €25
(betaling via overschrijving op BE48 8804
9899 5127 van SAV vzw met vermelding van
naam, voornaam, adres en geboortedatum)
Verzekering, kortingsbon Shop2Run, deskundig trainingsadvies,
mooie prijs en opvolging inbegrepen, alsook nadien gratis deelname
aan de trainingen van de maand juni en de 5 km van de Schotense
Braderijloop op 26 juni!
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Scheldeprijs-organisatie blaakt van ambitie
"We willen toetreden tot de World Tour"
Op woensdag 6 april staat met de Scheldeprijs weer de traditionele wielerhoogdag in het Antwerpse op het programma. Er worden weer duizenden
supporters verwacht om langs de Schotense straten het wielerpeloton te
komen aanmoedigen. Info Schoten polste traditiegetrouw bij Piet De Smet en
René Vermeiren naar het laatste nieuws over de Scheldeprijs.
Vertel eens, zijn er grote wijzigingen op til?
"Heel grote wijzigingen hoeft men niet te
verwachten. Maar we hebben wel enkele
aanpassingen doorgevoerd met het oog op
het verbeteren van de veiligheid van de renners. Uiteraard doen we er al jaren alles aan
om valpartijen en andere incidenten zoveel
mogelijk te vermijden. Maar dit jaar gaan we
nog een stapje verder."
"Zo zullen we minder renners toelaten dan tijdens de voorgaande edities. In plaats van 200
laten we nog slechts 176 deelnemers toe. Dat
moet er toe leiden dat de druk in het peloton
afneemt. Dit is natuurlijk geen wondermiddel
maar we zien dit vooral als een signaal dat we
de veiligheid erg au sérieux nemen"

Zijn er eigenlijk wel wondermiddelen tegen
valpartijen?
"Neen, natuurlijk niet. Maar met onze tweede
maatregel denken we toch het risico bijkomend
te kunnen verminderen. Via een parcourswijziging zorgen we ervoor dat de renners later op
de Churchilllaan terechtkomen en onmiddellijk
in de laatste rechte lijn zitten. Via de Calesbergsedreef gaat het dit jaar via de Van Havrelaan
naar de Borkelstraat en zo naar de Churchilllaan. Dankzij de bijkomende bochten in het
parcours trekt het peloton op een lint en komt
men niet langer in een bolletje naar de meet."
Kunnen jullie als organisatie nog groeien of
zitten jullie aan de top?
"We blaken van ambitie hoor. Dit jaar hebben

we zelfs onze kandidatuur voor de World Tour
ingediend bij de UCI. Dat is dé topklasse van de
wielerkoersen. We vinden dat we daar als Antwerpse koers zeker onze plaats hebben, al ligt
die beslissing natuurlijk niet in onze handen.
De erkende Vlaamse World Tour-organisaties
zitten allemaal in Oost- of West-Vlaanderen terwijl de provincie Antwerpen toch ook bijna twee
miljoen inwoners telt. Waarvan vele koersliefhebbers zijn. Als dat geen argument is."
Laat ons hopen dat het in orde komt met
die World Tour-erkenning. Dat maakt het
deelnemersveld mogelijk nog aantrekkelijker.
Al mogen jullie nu wellicht ook niet klagen?
"Zeker niet. Dankzij onze huidige plaats op de
wielerkalender, tussen de Ronde Van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in, kunnen we nu toch al
enkele jaren op een prachtig deelnemersveld
rekenen. Ook dit jaar worden zo goed als alle
grote sprintkanonnen aan de start verwacht.
Alexander Kristoff, de winnaar van vorig jaar,
is er bij. Ook drievoudig winnaar Marcel Kittel
is van de partij, net als André Greipel, Mark
Cavendish en Fabian Cancellara. Peter Sagans

PARCOURSWIJZIGING

CALESBERGDREEF

CHURCHILLLAAN

PARKING TEAMWAGENS

infoschotenmaart

4

6 6
6

RECHTE FINISH
800m.

[ SCHELDEPRIJS ]

'Wielertoerist' Joe Russell is
present op de Scheldeprijs

SCHELDE
PRI
JS

Dat de Scheldeprijs geen introductie meer nodig heeft in Schoten en omstreken, hoeven we u waarschijnlijk niet meer te vertellen. Ook in het buitenland
is deze Schotense trots bekend. De Scheldeprijs trekt jaarlijks duizenden
supporters en wielerfanaten, nationaal maar ook internationaal. Zo ook de
Londenaar Joe Russell (27).

06 04 2016

SPRINT

CLASSIC
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ANTW ERP

"In april komen mijn broer en ik voor de eerste
keer naar België. Na de Ronde van Vlaanderen,
nemen we de trein richting Antwerpen. Daar
hopen we enkele renners te kunnen ontmoeten. Na het vertrek zullen we zelf naar Schoten
fietsen om aan de finish te gaan supporteren."
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komst staat nog onder licht voorbehoud. En wie
weet probeert Tom Boonen nog eens een grote
sprint te winnen, zoals in zijn beste dagen."
En die strijden allemaal om een handdruk
van burgemeester De Veuster?
"Wie weet. Maar onderschat zeker ook de
aantrekkingskracht van de erg waardevolle diamanten trofee niet. Ook dit jaar weer geschonken door Mas Tu Vu Jewels uit Antwerpen."

"De Scheldeprijs leerde ik enkele jaren geleden kennen toen ik me meer ging interesseren
in de wielerklassiekers. Vanaf het moment
dat ik erover hoorde, zette ik het op mijn
'to-do-lijstje'. De Scheldeprijs lijkt mij veel
kleinschaliger en relaxter dan de Ronde van
Vlaanderen en daarom een absolute must-do
in het Belgische wielerlandschap. Zelf ben ik
een grote fan van sprintwedstrijden, en dat is
waar deze race om bekend staat. Of dat wordt

toch gezegd. Ik sta in ieder geval te popelen
om de koers live bij te wonen en de uitgelaten
sfeer op te snuiven!"
"Ik ben een echte 'wielertoerist': de reizen
die ik maak staan vaak in het teken van de
wielersport. Zo zal ik dit jaar ook de Ronde van
Spanje en de Ronde van Frankrijk bijwonen.
Ook in Engeland volg ik het wielergebeuren op
de voet. Ik rij zelf erg graag met de fiets maar
beleef de koers toch het liefst vanaf de zijlijn."
"Mijn liefde voor de wielersport ontstond toen
mijn vader mij vijftien jaar geleden voor het
eerst mee naar de Ronde van Frankrijk nam.
Die ervaring heeft echt ongelofelijk veel indruk
op mij gemaakt."

Teams 2016
World Tour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Etixx-Quick Step
Lotto-Soudal
Tinkoff Team
AG2R-La Mondiale
FDJ
Team Giant-Alpecin
Team Sky
Astana Pro Team
Team Lotto N-Jumbo
Team Katusha
Cannondale Pro Cycling Team
Trek-Segafredo
Team Dimension Data

Pro Continental
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Wanty-Groupe Gobert
Topsport Vlaanderen-Baloise
Cofidis
Fortuneo-Vital Concept
Bora-Argon 18
Roompot Oranje Peloton
CCC Sprandi Polkowice
Southeast-Venezuela
Direct Energie
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In Schoten worden de archieven
niet opgepeuzeld door muizen
Heemkundige erfgoedvereniging SCOT viert vijftigste
verjaardag met vernieuwde BeeldBankSchoten
Bob Chabot is al 40 jaar voorzitter van de heemkundige kring SCOT. Hij geeft
een woordje uitleg bij de nieuwe Beeldbank.

Coca-Cola
"Ik verbaas mij telkens opnieuw over het feit
dat SCOT zo weinig bekend is bij de Schotenaren, terwijl er toch genoeg redenen zijn
om onze werking aan een zo breed mogelijk
publiek voor te stellen. Ook daar zullen we
aan werken. Ik vergelijk graag met Coca-Cola.
Dat bedrijf maakt voortdurend overal reclame
voor zijn product, terwijl iedereen het nochtans
al wel kent."

Patrimoniumdossiers
SCOT telt momenteel meer dan twintig vrijwillige medewerkers, waaronder inscanners
(van boeken, foto's, documenten...), een
informaticus, administratieve medewerkers,
een boekhouder, tekstschrijvers, veldwerkers,
klasseerders, een bibliothecaris, fotografen,
'tijdschriftbussers', enzovoort. Daarnaast
ontfermen zeven vrijwilligers zich over de
patrimoniumdossiers, waarbij het de bedoeling
is om elk stukje Schotens grondgebied een
dossier te geven waarin alles gecentraliseerd
wordt dat daarop betrekking heeft: verkaveling,
bouwgrond, bouwplan en –toelating, verbouwing, afbraak, verkoopaffiche en alle andere
mogelijke documenten.

"Op dit ogenblik is dat al een stapel van 32
meter hoog!" merkt Chabot op. "De toegepaste
softwareprogramma's en bestanden worden
steeds verder verfijnd door onze programmeur,
zodat notarissen, aannemers, kopers, verkopers, enzovoort. erin worden opgenomen en
teruggevonden. Mocht dit grootschalige werk
over tien jaar afgerond kunnen worden, zou
dat héél snel en waardevol zijn. We hopen dat
onze mede-Schotenaren ons genoeg materiaal
bezorgen om deze dossiers te vervolledigen
zodat ook alles bewaard blijft!"

Magazine
Ongeveer 350 gezinnen zijn geabonneerd op
tijdschrift SCOT dat drie keer per jaar verschijnt
met in totaal ongeveer 190 bladzijden tekst en
foto 's. Chabot: "Het lezersaantal stijgt, maar
– hopend om niet arrogant over te komen –
we zijn niet op zoek naar abonnees die maar
één jaartje SCOT-lid blijven. Want het vergt
nadien flink wat administratie om die leden
vruchteloos aan de hernieuwing van hun
lidmaatschap te herinneren. Daarom geven
we de voorkeur aan leden die zich spontaan
aandienen en bijgevolg gemotiveerd zijn. Het
lidmaatschap bedraagt slechts vijftien euro.
Maar ons tijdschrift kan ook gratis gelezen

worden in de bibliotheek of in de wachtzaal
van het gemeentehuis."

Vernieuwde Beeldbank
"Op 10 september zal het tien jaar geleden
zijn dat BeeldBankSchoten (BBS) officieel
online ging. Het was een enorm werk om er
tijdig duizend oude foto's en documenten mét
beschrijving op te plaatsen, maar de geïnteresseerden waren heel enthousiast.
Omwille van de 'ouderdom' werd de BBS de
voorbije twee jaar niet langer ten volle ondersteund door de leverancier, maar recent werd
de meest innovatieve BeeldBank-software
aangekocht waarvoor vijf SCOT-medewerkers
in Heiloo (NL) een werkopleiding volgden.
Kortom, rond 8 maart zal de vernieuwde BBS
online zijn met vers materiaal zodat we weldra
méér dan vierduizend beelden kunnen tonen.
Daarbij is het niet de uitdaging om zovéél
mogelijk foto's en documenten op de BBS te
zetten, wel om deze allemaal van een correcte
beschrijving en datering te voorzien. Ook daarvoor rekenen we op de gebruikers en bezoekers om toevoegingen of correcties te melden."

Hoogtepunten
Terugblikkend op vijftig jaar SCOT-werking,
onderkent Bob verschillende hoogtepunten:
"Na een odyssee langs verschillende locaties, kregen we van het gemeentebestuur
in 1987 een ruimte ter beschikking in de
Vordensteinstraat om in te richten als archief
en documentatiecentrum. En op 13 september
2002 verhuisde SCOT naar het Arsenaal, de
voormalige brandweerkazerne – een ruimte
die werkelijk het summum is en waar SCOT
helemaal tot bloei komt. Wij zijn meer dan
tevreden met de steun van de vier recente
burgemeesters en schepencolleges. Niet alleen financieel, maar ook voor andere zaken
kunnen wij steeds op de gemeente een beroep
doen. SCOT stelt zich dan ook zoveel mogelijk
ten dienste van de Schotense bevolking."

Dieptepunten
"Geen hoogtepunten zonder dieptepunten en
dat is ontegensprekelijk het wegvallen van bekwame, bijzonder gewaardeerde medewerkers
zoals Aloïs Vanleene, Charles Van Poppel, Louis
Van Camp, Alice Van haecke, Leo Paeshuys,
Jos Goolenaerts, Roland Vandenbussche,
Jos Jansen, en Hugo Janssens. En de brand
in het kasteel in de jaren zeventig heeft heel
wat archiefmateriaal verwoest!"

Een begrafenisstoet in ons dorp uit vervlogen tijden. De Sint-Cordulastraat, werkhuis Proost, het huis
van de onderpastoor en de begrafeniskoets. (foto: Beeldbank Schoten)
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Nieuwe medewerkers met hartstocht voor
Schoten en voor archief zijn van harte welkom.
Heemkundige erfgoedvereniging Scot vzw,
Sint-Cordulastraat 23-25, Schoten, 03-658 08 19
www.beeldbankschoten.be - arsenaal@scot.be

[ vluchtelingen ]

Vluchtelingen in Schoten
Versterking voor onze voetbalclubs?
Iedereen heeft gehoord van de enorme
vluchtelingenstroom, maar hoe neemt die
problematiek vorm in onze eigen gemeente?
Arne Dumon, OCMW-projectverantwoordelijke van het LOI (Lokaal Opvang Initiatief) in
Schoten, en Ali Fard, een bewoner van zo'n
tijdelijke woning staan ons te woord.

Arne Dumon
Fedasil stuurt asielzoekers door naar Schoten,
afhankelijk van het aantal beschikbare plekken. Arne zorgt dan voor de verdere opvang
en begeleiding van deze mensen.
Wat doe je concreet?
"De asielzoekers krijgen van Fedasil een
treinticketje om hier te geraken, maar voor die
mensen is alles natuurlijk erg nieuw, onbekend
en vaak zelfs in een taal die ze niet begrijpen.
Daarom begeleid ik hen naar hun LOI-woning
(een tijdelijke woning voor asielzoekers), help
ik hen om hun administratie in orde te brengen
en hun kinderen in te schrijven in een school.
Ik vertel hen over Schoten en onze gewoontes,
de procedure van hun asielaanvraag en alles
wat erbij komt kijken, en daarnaast breng ik
ook rapport uit aan Fedasil en het OCMW.
Bij mij kunnen ze terecht met al hun vragen
en problemen – sommigen komen dagelijks

Ali Fard
Land van oorsprong: Iran
In België sinds: februari 2014
Talen: Arabisch, Perzisch, Engels en al een beetje Nederlands
Vorig beroep: leerkracht en manager van een post-, gas- en
elektriciteitskantoor
Hobby's: voetbal, boksen en fitness
Ambitie: een mechanicabedrijf opstarten met een vriend

drie keer aankloppen en anderen zie ik maar
één keer per week! Het komt wel eens voor
dat ik zelfs na mijn uren iemand uit de nood
help, zoals een zwangere vrouw die dringend
naar het ziekenhuis moest."
Wat heeft volgens jou prioriteit?
"Het allerbelangrijkste is volgens mij dat ze
zo snel mogelijk met Nederlandse les beginnen, en dat de kinderen meteen naar school
kunnen gaan. Zolang je de taal niet kent zit je
vast, want je kan niet echt communiceren met
je omgeving (wat tot sociaal isolement leidt)
en je begrijpt ook niet wat men probeert te
vertellen of van jou verwacht. Gelukkig hebben
we een aantal vrijwilligers die al Nederlandse
les beginnen geven vóór het van hogerhand
wordt aangeboden."
Ali vertelt Arne over de streek waar hij vandaan komt.

Wat zijn de probleempunten?
"Hoewel asielzoekers na vier maanden in asielprocedure een arbeidskaart C (die toestemming geeft om te werken) kunnen aanvragen,
kunnen de meesten nog niet meteen aan de
slag. Ten eerste is de taalbarrière een groot
struikelblok, en ten tweede weten ze op
dat moment nog niet of ze een verblijfsvergunning zullen krijgen. Dat zorgt voor veel
onzekerheid.
De asielzoekers mogen in hun tijdelijke woning
blijven tot het CGVS (Commissariaat-Generaal
voor Vluchtelingen en Staatlozen) een beslissing uitspreekt: ofwel ga je naar een terugkeercentrum om weer naar je land van oorsprong
te reizen, ofwel mag je permanent in België
blijven en krijg je financiële ondersteuning in
afwachting van tewerkstelling. In het tweede
geval moet je een eigen woning zoeken en de
LOI-woning verlaten, maar dat is net één van
de grootste hindernissen. Een woonplek vinden is niet zo gemakkelijk als je geen sociaal
netwerk hebt om op terug te vallen en de taal
niet vlot beheerst."

Ali Fard
Dat een eigen woning vinden niet makkelijk is,
bevestigt Ali met verhalen die hij van anderen
hoorde: "Sommige mensen bieden aan om te
helpen bij de huizenjacht, maar vragen in ruil
een som geld die de asielzoekers niet hebben.
Zelfs áls je een betaalbare plek vindt, weigert
de huisbaas soms resoluut omdat hij liever
andere huurders heeft."
Hoe verliep je aankomst in Schoten?
"Arne heeft me hier goed opgevangen; hij gaat
erg respectvol om met de vluchtelingen. In
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Schoten voel ik me veilig en de mensen tonen
erg veel vriendelijkheid. Ik kom hier minder
racisme tegen dan op veel andere plaatsen,
zelfs in Iran. Ik heb het hier heel goed, zeker als
ik denk aan de slechte condities waarin ik zes
maanden in Brugge heb geleefd. Het nadeel
is dat niemand me hier werk wil aanbieden.
(lacht) Het voelt een beetje alsof ik niet kan
bewijzen wat ik waard ben en dat is raar."
Hoe ziet jouw dag eruit?
"Momenteel wacht ik nog op de beslissing van
het CGVS (sinds mijn gesprek in september),
maar mijn dagen zijn goed gevuld hoor; van
zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds ben
ik druk in de weer. In de voormiddag volg ik
Nederlandse les hier in Schoten, en in de
namiddag ga ik naar inburgeringslessen in
Mechelen (ook al ben ik nog niet echt verplicht die te volgen). Via VDAB zou ik graag
een opleiding tot mecanicien volgen, want
een vriend wil samen met mij een bedrijf in
mechanica opstarten.
Daarnaast zoek ik regelmatig vrienden op en ga
ik wel eens meedoen met de voetbalploegen
in het park en in de sporthal. Het zou geweldig
zijn als er matchen georganiseerd zouden
worden met een uitnodiging aan asielzoekers.
Veel vluchtelingen in de buurt zijn echt goeie
voetballers!"

Feiten en cijfers
Beschikbare LOI-woningen in Schoten:
• 7 appartementen  
(goed voor 16 mensen in totaal)
• Binnenkort + 13 plaatsen

infoschotenmaart
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Kindsheid Jesu: een toegankelijke school
Op 15 januari vond op lagere school Kindsheid
Jesu een plechtige inhuldiging plaats die veel
voor de school betekent. Uitgedost met een
rode loper was de nieuwe trap – waarlangs
de leerlingen vanuit het hoofdgebouw op de
speelplaats komen – het middelpunt van
de belangstelling. Burgemeester Maarten De
Veuster en schepen van Onderwijs Lieven de
Smet knipten het rode lint door en zo kon de
trap eindelijk officieel betreden worden, klaar
om talloze kindervoetjes voorbij te zien komen.
Burgemeester Maarten De Veuster
en schepen van Onderwijs Lieven de
Smet testen als eerste het liftje uit.

Er moest echter nóg een nieuwigheid gedoopt
worden. Naast de trap prijkt nu een liftje,
waardoor Kindsheid Jesu voor het eerst in
meer dan tachtig jaar volledig toegankelijk is
voor andersvaliden. Ook de trap vooraan heeft

er een liftje bij gekregen. De school mocht dan
ook met enige fierheid het officiële toegankelijkheidslogo ontvangen. De burgemeester en
de schepen van Onderwijs mochten als eersten
het liftje uittesten.
Volgens Gunther Lemmens, voorzitter van de
raad van bestuur, zijn de trappen en liftjes het
sluitstuk van de verschillende realisaties die
het voorbije jaar in Kindsheid Jesu werden
uitgevoerd. Zo werd eerder dit schooljaar de
vernieuwde slaapzaal voor het internaat al
ingewijd. Het is een keerpunt voor de school,
die sinds een paar jaar steeds minder leerlingen zag binnenkomen; ze verwachten in de
komende jaren een heleboel nieuwe kinderen
te mogen ontvangen.

Het Octopusplan: een project met vele armen
"De meeste mensen kennen het Octopusplan van de geel-paarsgekleurde palen met de octopus
aan scholen, maar het is meer dan alleen een paar palen", zegt Ivan Dierckx van de gemeentelijke jeugddienst. Het Octopusplan is een initiatief van Voetgangersbeweging vzw, dat streeft
naar een veilige en kindvriendelijke woon-schoolomgeving.
Tot nu toe pakte elke school de signalisatie individueel aan, wat resulteerde in een wildgroei
aan zelfgemaakte borden. De Schotense basisscholen besloten daarom een gezamenlijk beleid
uit te stippelen rond verkeersveiligheid en signalisatie. De jeugddienst voert alvast een voorbereidend onderzoek uit.

Het bekende Octopusstraatmeubilair zal binnenkort ook in Schoten
te zien zijn.

Ivan: "We vragen ouders om op de digitale applicatie van de Voetgangersbeweging het woonschoolverkeer van hun kind aan te duiden. Met deze gegevens wordt dan een schoolvervoersplan
opgesteld waarin we alle knelpunten in kaart brengen, waarna Voetgangersbeweging vzw en de
gemeente een locatiebezoek aan iedere school brengen. Zo bepalen we welke aanpassingen
nodig zijn om de schoolomgeving verkeersvriendelijker te maken."
Elke Octopusschool gaat een engagement aan wat betreft veilig en duurzaam schoolverkeer.
Naast de plaatsing van het gekende straatmeubilair moet de school de ouders en kinderen
sensibiliseren inzake verkeer. Het dragen van een fluovestje van en naar school is daar een
mooi voorbeeld van.

Van oude kledij naar een computer
Gemeente Schoten werkt voor de huis-aan-huis
inzameling van textiel en kleding al een zestal
jaar samen met vzw Mensenzorg. Mensenzorg
haalt jaarlijks zo'n 45 ton aan textiel op in
Schoten. Dat aantal wordt door weinig andere
gemeenten geëvenaard. Mensenzorg mag dan
ook oprecht trots zijn op hun werking en de
kwaliteit van de opgehaalde goederen.
De organisatie schenkt regelmatig een deel
van haar opbrengsten aan sociale projecten
in de gemeente. Zo waren dit jaar de door-
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gangswoningen van het OCMW en geefwinkel
't Donorke de gelukkigen. Zij kregen ieder
1500 euro voor hun sociale werking. De
cheques werden op maandag 25 januari officieel overhandigd.
't Donorke besteedde het geld aan herstellingen aan hun winkelpand in de Kruiningenstraat. Het OCMW kocht met de cheque pc's
aan zodat de gasten in de doorgangswoningen
iets makkelijker een job of een permanente
woning kunnen zoeken.

[ varia ]

Mama Café viert haar eerste verjaardag
Op 11 februari 2015 openden Elke De Keulenaer en Katrien Van Elsen met een bang hartje
de deuren van hun Mama Café – een plaats
waar jonge moeders ongestoord borstvoeding
kunnen geven en ervaringen delen. "We wisten
niet hoeveel mama's we konden verwachten
de eerste keer en waren dus heel blij met de
vier jonge vrouwen die toen binnenwandelden", aldus Katrien. Vandaag, een jaar later,
is het er een gezellige bedrijvigheid en is de
polyvalente zaal Gelmelen op de hoek van de
straat maar net groot genoeg om iedereen een
plek te geven. "We hebben vandaag dertien
mama's over de vloer gehad", vertelt Elke met
gepaste trots. Een record zo blijkt. Om alle
jonge moeders een luisterend oor te bieden,
krijgen Elke en Katrien sinds kort ook hulp
van Lief (vrijwilligster bij Kind & Preventie)
en Bernadette (gewezen-verpleegster bij Kind
& Gezin). Vanuit hun eigen ervaringen bij het
Consultatiebureau van het Jonge Kind ligt het
Mama Café hen dan ook nauw aan het hart.

Kristien Van Aerde met kleine Hanna waardeert het contact
met andere jonge mama’s

Wat opvalt is dat veel vrouwen de ontmoeting
met andere moeders als het meest waardevol
ervaren: "Het Mama Café is een plek waar ik
ongestoord borstvoeding kan geven. Het is
een heel laagdrempelig project, want ik kan
hier terecht met vragen en hoef niet telkens
mijn huisarts te raadplegen. Ook het contact
met andere jonge mama's geeft me een reden
om met Hanna (8,5 maand) buiten te komen.
In oktober begon ik terug te werken maar als

het kan, spring ik binnen!" (Kristien Van Aerde
(31) uit Schoten).
Nicole Germay (33) woont nu 2,5 jaar in
Schoten. Ze verhuisde voor haar partner van
Amerika naar België. "Ik zag in het gemeentehuis een flyer liggen over het Mama Café
en was op zoek naar een plaats waar ik wat
sociaal contact kon leggen", vertelt Nicole in
een aardig mondje Nederlands. "Xander (3,5
maanden) was zes dagen oud toen ik voor de
eerste keer het Mama Café bezocht. Ik was
wel een beetje zenuwachtig omdat ik niet
wist wat ik kon verwachten. Maar ik vind het
een prachtig initiatief en het is uniek in de
omgeving." In juni moet Nicole terug aan de
slag en het idee om dan haar kleine wondertje
te moeten achterlaten, maakt haar wat onzeker.
"Het is fijn om ervaringen te delen met andere
mama's die me begrijpen en me verzekeren
dat werken en een kindje opvoeden absoluut
samen gaan. Maar zolang ik nog niet moet
gaan werken, blijf ik zeker komen."
Vind hen leuk op Facebook:
www.facebook.com/mamacafeschoten/
Elke 2de en 4de woensdag van de maand
(ook tijdens schoolvakanties) 8u30-11u30
Polyvalente zaal Gelmelen,
Gelmelenstraat 127, 2900 Schoten
Gratis toegang, themagerichte proevertjes
Meer info: Elke 0498 089 430,
Katrien 0495 712 173

En actie! Filmopnames 'Isra' in Schoten
Op 29 en 30 januari streek de filmploeg
van 'Isra en het Magische Boek' neer aan de
Zeurt in Schoten. Het huis van Jamal Boujouh
(co-producer) deed dienst als filmset voor
de beginscènes van de langspeelfilm, die in
september in Kinepolis verschijnt.
De film neemt ons mee op avontuur met de
negenjarige Isra, die tijdens een schooluitstap
in een magisch boek terechtkomt en zo een
reeks wonderlijke avonturen beleeft – van
een betoverd ballenbad tot een boerderij vol
sprekende dieren en een snoepkasteel met
een duistere bewoner. De regie ligt in handen
van R. Kan Albay, ook bekend als acteur van
onder andere 'Dossier K'.

Joke Devynck op de feestelijke filmset in Schoten
© Stefan Lambrechts

In Schoten draaiden R. Kan en zijn crew beelden met Joke Devynck, die de mama van Isra
speelt. Naast Joke duiken onder meer ook Wim
Opbrouck, Sven De Ridder en Jenne Decleir op
in de film, en de regisseur neemt zelf ook een
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rol voor zijn rekening. Filmlocaties buiten Schoten zijn de Antwerpse Hendrik Consciencebib,
het Letterenhuis, kasteel Cleydael in Boom etc.
Binnenkort zal de ploeg van Isra voor een
laatste keer naar Schoten komen, om de allerlaatste opnames af te ronden, en dan is
het met spanning afwachten tot de film op
het grote scherm te zien is.

Op de monitor vangen we alvast een glimp op
van de feestscène.

infoschotenmaart
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FOLK IN 'T GRUUN: laatste editie!
Ondertussen is het een echte traditie geworden: Folk In 't Gruun, het gratis folkfestival met optredens in Schotense privétuinen waarbij gezelligheid en natuur
centraal staan. Voor wie er nog nooit bij was is dit de laatste kans om het eens
mee te maken. Folk In 't Gruun is immers aan haar twaalfde en laatste editie
toe. Wie weet ga je wel naar huis met de Gouden Folk Pas, die gratis toegang
verleent tot alle folkfestivals dit jaar. Om de bloei van dit geweldige feest te
vieren, laten we een paar sleutelfiguren aan het woord.

Folkmuziek in al haar vormen

Een festival voor jong en oud waar
serieus wat wordt afgedanst!

Folk In 't Gruun 2016
Zondag 24 april
Kanaallei 5, Schoten
Meebrengen: goed humeur, goesting, respect
Thuislaten: auto, hond

Kleine dingen
Brecht Bellefroid is er van de start al bij; hij
is één van de vijf organisatoren die Folk In 't
Gruun leven hebben ingeblazen. Samen met
Fonne Bruggemans, Bruno Claessens, Jeremy
Vervoort en Lieve Van Staey stampte Brecht
het festival uit de grond.

Brecht: "Vanaf het begin was het onze bedoeling om folkmuziek naar de mensen te brengen
onder enkele belangrijke voorwaarden: het
moest gratis zijn en toegankelijk voor iedereen,
we wilden het in een groene omgeving plaatsen en klein houden, dus zonder tenten of vzw,
en niet te lang van duur. Alles hangt aaneen
met kleine dingen; daar hangt het succes echt
vanaf! Zo weinig mogelijk afval, drank in glazen,
een speelplekje voor kinderen... En iedereen
heeft zijn eigen taak. Daarnaast kregen we van
bij de start altijd hulp van een trouwe groep van
zo'n tachtig tot honderd vrijwilligers."
Wat waren voor jou de hoogtepunten?
"Ieder jaar veranderde er wel iets, zoals de inkadering van de hoofdlocatie, of de introductie
van Circus Circant. Het moment waarop we
met een wandelfanfare begonnen, is mij altijd
bijgebleven en ik ben blij dat dat een vast
element is geworden. Veel mensen hebben
zelf initiatief genomen, en dat vond ik prachtig.
Het raakte me vooral dat de mensen ons hun
vertrouwen schonken om hun tuin te gebruiken, dat de muziekgroepen altijd fantastisch
zijn ontvangen, en dat iedereen steeds met
veel respect aankwam – onze vraag om niet
te roken in de tuinen en geen honden mee
te brengen werd steeds positief beantwoord.
Waarom is dit de laatste editie?
"Zolang er genoeg centen in de kas waren
gingen we door, want we wilden zeker niet

beginnen profiteren van subsidies of dergelijke. We konden wel altijd op ongelooflijk veel
steun van de gemeente rekenen. Nu is het
geld stilletjesaan op en is de tijd gekomen om
er een punt achter te zetten. We zijn er nooit
aan begonnen met het idee van een eeuwig
project, en twaalf jaar is natuurlijk al een hele
tijd. Het is een groot succes geweest van bij de
allereerste editie, maar nu willen we graag iets
anders doen en is het tijd voor wat rust. Hopelijk worden er gelijkaardige initiatieven verdergezet met jong bloed, dat zou prachtig zijn."
Wat hebben jullie dit jaar in petto?
"Voor deze laatste editie hebben we eindelijk
de Engelse a-capellagroep Coopes, Boyes &
Simpson te pakken gekregen. Hen wilden we
al heel lang naar Folk In 't Gruun brengen.
Madingma en Twalseree, die er de allereerste
keer al bij waren, komen nu weer optreden, en
daarnaast hebben we ook een aantal nieuwe
groepen op het programma staan. Na de eerste
drie luisterconcerten zal de dansvloer volledig
vrijgemaakt worden; het wordt dus een groot
dansfeest ter afsluiting van al deze jaren.
Folk In 't Gruun was enkel mogelijk dankzij
een samenwerking van een heleboel mensen
van verschillende slag. Ik wil graag nen dikke
merci zeggen aan alle vrijwilligers, de mensen
die hun tuin hebben opengesteld, de Schotense cultuurdienst, die ook altijd voor ons
klaarstond, de sponsors, de muziekgroepen,
en onze opeenvolgende secretaressen, Lieve,
Inge en Gudrun – zonder hun inzet hadden wij
er een rommeltje van gemaakt!"

Enthousiaste reacties
Fonne Bruggemans stond mee aan de wieg
van Folk In 't Gruun, en is al deze jaren ononderbroken mee blijven doorgaan. We vroegen
hem wat voor hem de hoogtepunten waren.

11:00 - Madingma

12:30 - MANdolinMAN

14:00 - Coope, Boyes & Simpson

De gebroeders Diederik (diatonisch accordeon)
en Stefan (fluiten en doedelzakken) Timmermans
brengen instrumentale folk.

Oude bekenden op Folk in 't gruun. MANdolinMAN is
het unieke muzikale project van Andries Boone, Dirk
Naessens, Maarten Decombel en Peter-Jan Daems.
Allemaal bespelen ze de... mandoline.

Dit Engelse trio is vastbesloten om de nagedachtenis
van de 'Great War' slachtoffers in leven te houden.

infoschotenmaart
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Brecht Bellefroid

Fonne: "Wat mij het meeste zal bijblijven van
Folk In 't Gruun zijn de vele enthousiaste
reacties van ons publiek en de muzikanten. Ik was ook altijd fier als we nadien de
lovende woorden hoorden van de mensen
die hun tuin ter beschikking stelden. Na
vele maanden vergaderen, organiseren
en puzzelen was het voor mij steeds een
hoogtepunt als alles tijdens de bewuste
dag vlotjes verliep.
Zeker te vermelden is de inzet van de vele
vrijwilligers, vrienden van vroeger en nog
vele andere helpers die ik nu tot mijn vriendenkring mag rekenen, om nog maar te zwijgen van het geoliede organisatieteam dat
van in het begin een grote inzet vertoonde.

Fonne Bruggemans

De laatste editie zal anders zijn dan de
vorige – we blijven in één tuin – maar dat
geeft mij het voorgevoel van een finale in
de tuin die ondertussen bekend staat als
de 'Folk In 't Gruun-tuin aan de Kanaallei'.
Het zal waarschijnlijk de eerste keer zijn dat
ik alle groepen zelf kan beluisteren. En nu
maar hopen op een zonnige dag!"

Geen grenzen

Jeremy Vervoort

Schotenaar Jeremy Vervoort is medeoprichter van Folk In 't Gruun, en ook frontman en
songwriter van folkgroep Twalseree. Vorig
jaar werd hij 65, en ondertussen staat hij al
40 jaar op het podium. Hij vertelt ons over
zijn passie voor folkmuziek en het ontstaan
van Folk In 't Gruun.
Jeremy: "Ik had een paar Spaanse muzikanten leren kennen die concertjes gaven
in Brusselse appartementen. Dat bracht me
op het idee van een Schotens folkfestival
in lokale tuinen, en ik heb dan ook meteen
vergaderd met Brecht, die het idee meteen
zag zitten, maar dan wel met Bruno en Fonne
erbij. Zo is Folk In 't Gruun eigenlijk ontstaan.
Zelf heb ik het vijf jaar lang mee georganiseerd. Nu ben ik een gelijkaardig festival aan

het opstarten in de Ardennen – tijdens het
pinksterweekend ontvang ik daar iedereen
die van folk houdt, en voorzie ik gratis concerten, folkbals en kampeermogelijkheden."
Wat is jouw connectie met folk/muziek?
"Ik ben altijd tot folk aangetrokken geweest.
Het zit waarschijnlijk gewoon in mijn
genen want mijn moeder was Schots! Wij
luisterden thuis altijd naar folkmuziekprogramma's van BBC. In Vlaanderen bestond
er in de jaren zeventig maar een handjevol
folkgroepen en geen folkopleidingen, dus
stal ik met mijn ogen en oren en begon
ik instrumenten te bouwen. Zo ben ik zelf
folkmuziek beginnen maken. Ik geniet ervan
om mensen te plezieren met mijn muziek;
het geeft een echte kick als je mensen kan
laten dansen! Mijn droom is om ooit één
van mijn melodiekes te horen spelen op
het klokkenspel van de Sint Cordulakerk."
Kan je iets over Twalseree vertellen?
Samen met mijn vrouw Ingrid maak ik deel
uit van de vierkoppige folkgroep Twalseree.
We spelen zowel traditionele nummers als
eigen werk, en hebben na meer dan twintig
jaar al overal in Europa opgetreden. 's Nachts
zijn we op ons best, wanneer er veel wordt
gedanst! Momenteel hebben we drie eigen
cd's (op onze eerste cd staan ook de meisjes van Laïs), en het gaat steeds beter. We
hebben nu het ene optreden na het andere,
en onze muziek wordt zelfs in de Verenigde
Staten, Portugal en Turkije gedraaid.
Wat betekent Folk In 't Gruun voor jou?
Folk wordt om de één of andere spijtige
reden niet op de radio gedraaid, en zoals
het spreekwoord zegt: 'onbekend maakt
onbemind'. Maar met Folk In 't Gruun hebben we een groter publiek kunnen bereiken,
mensen die folk nog niet kenden. Dat is
fantastisch, want vroeger was folk typisch
iets voor geitewollensokken, maar nu is
het echt toegankelijk voor iedereen. In
folkmuziek zijn er eigenlijk geen grenzen.

Wat zeggen de mensen die
hun tuinen openstelden
voor Folk In 't Gruun?
Walter Weemaes – editie 6 & 11
– "Sympathiek-op-z'n-minst !"
– "Mijn tuin zag er achteraf béter uit dan
tevoren!"
– "Ik hoop dat jonge initiatiefnemers het willen verderzetten. En misschien kunnen er ook
andere evenementen 'in 't gruun' groeien."
Francis Geniets – editie 5, 6 & 10
– "De buren zeiden: 'Ik zou dat nooit willen',
maar achteraf vond ik nog geen papierke of
peuk van een sigaret. Ik heb nog nooit zo'n
gedisciplineerd publiek gezien!"
– "Heel goeie sfeer voor zo veel volk!"
Lutgard (fam. Van Zundert) – editie 1 & 7
– "We dachten: zo'n massa mensen, wat zal
dat teweegbrengen? Maar het waren heel
rustige, beschaafde mensen – dat hoort blijkbaar bij folkliefhebbers. Na afloop werd alles
opgeruimd en er was percies niets gebeurd!"
– "Wij hebben het – als grote folkliefhebbers –
nog geen enkele keer overgeslagen, en zullen
er dit jaar ook weer bij zijn."
– "Spijtig dat het de laatste keer is, maar misschien komt er wel iets nieuws uit de bus..."
Erik en Liliane Helsen-Cazaerck – editie 2,
8 & 10
– "Die dagen hing er een aanstekelijke, kameraadschappelijke sfeer over de hele buurt."
– "Steeds waren we getroffen door de goede
voorbereiding, de prachtige organisatie en de
enorme samenwerking van deze groep."
– "Laat ons maar ten volle genieten van deze
laatste keer. We zullen altijd met veel plezier
aan deze leuke jaren terugdenken"
Mieke Verhulst – elke editie!
– "Er komen soms wel 1500 mensen. Soms
dacht ik: 'Oei nu kan er niemand meer bij!' "
– "Het is plezant dat ge zoiets kunt aanbieden."

15:30 - Aistra Duo

17:00 - Twalseree

17:50 - Elanor

Deze twee heren spelen etnische folkmuziek met
een moderne, groovy atmosfeer.

Schotens bekendste folkgroep mag op deze laatste
editie zeker niet ontbreken. Voor de derde keer staan
ze op ons podium.

Jonge, Belgische folkgroep met wortels in Gent. De
muziek is energiek, heel dansbaar en vernieuwend
met traditionele elementen. Eigen composities en arrangementen laten zelfs een zittend publiek swingen.
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Karin Van Herck veegt
voor ieders deur
Het is ijzig koud wanneer we ons nog voor zonsopgang op het hoofdkwartier
van de Dienst der Werken aanmelden. Daar hebben we afgesproken met Karin
Van Herck om haar op haar dagelijkse toer te vergezellen. Karin ruimt namelijk het zwerfvuil op en maakt de vuilnisbakken leeg. Dik ingeduffeld tegen de
bijtende koude trekt Karin nog een laatste keer aan haar sigaret, drinkt haar
koffiemok leeg en weg zijn wij.
Karin Van Herck (51) werkt sinds 2004 voor de
gemeente: "Eerst op Recyclagepark Den Breker,
vervolgens reinigde ik de grachten, en sinds
die taak aan een extern bedrijf uitbesteed
werd, houd ik een aantal straten proper.
Schoten is opgedeeld in vijf sectoren en de
mijne is het centrum van de gemeente, met
de Paalstraat, Kasteeldreef, Venstraat, Sint Cordulakerk... Het is weliswaar de kleinste, maar
ook de vuilste sector. De Paalstraat telt heel
wat winkels en horecazaken en daar komen
heel wat mensen op af die niet allemaal even
gedisciplineerd zijn met hun afval.

Mijn taak bestaat dan ook uit het oprapen
van zwerfvuil en het leegmaken van de vuilnisbakken. Dat afval verzamel ik in de twee
containers op mijn kar. Wanneer die vol zijn,
leeg ik die in grotere containers, die her en
der in de gemeente verspreid staan. Dat afval
wordt ten slotte opgehaald met een grote
vuilniswagen."

Zwerfvuil overal
"Het afval dat niet te groot is, raap ik op met
mijn 'knipper' en voer ik mee in mijn containers. Het grotere vuil wordt gemotoriseerd

opgehaald. Wat ik voornamelijk opraap zijn
tabaksverpakkingen, flessen, glasscherven,
drankblikken, petflessen, papiertjes, plastic
zakjes, frietzakjes etc. Sigarettenpeuken
horen daar niet bij want die worden door een
veegmachine opgezogen.
Ach, mensen gooien hun zwerfvuil overal.
Gemiddeld haal ik dagelijks zo'n tien à twaalf
volle containers zwerfvuil op. Na een weekend
is dat nog meer en in de zomermaanden zo
mogelijk nog meer. Dan stinkt het afval ook
harder en zwermen er regelmatig wespen
omheen. Daarom heb ik altijd een EHBO-tasje
bij me. Een wespensteek, blauwe plekken,
een houtsplinter... Ik heb het allemaal al wel
minstens één keer gehad. Maar ik ben niet
iemand die voor een 'scheet' thuisblijft!"

Aangename zomerjob
"Mijn werkdag begint 's morgens om acht
uur en duurt tot kwart voor vier. Tijdens de
zomermaanden, wanneer het mooi weer is,
vind ik mijn job best aangenaam. Ik ben graag
buiten en stel mijn vrijheid op prijs. Regelmatig word ik ook vriendelijk aangesproken
door de mensen of maak ik een praatje met
de winkeliers.
Maar in de koude, natte wintermaanden is
het vanzelfsprekend minder fijn, hoewel de
gemeente mij van heel goede kledij voorzien
heeft. Gelukkig kan ik mij regelmatig opwarmen
in De Kaekelaar of de brandweerkazerne, of ik
las een wat langere rustpauze in bij te koud
of te heet weer."

Steeds meer zwerfvuil
"Ik merk dat de hoeveelheid zwerfvuil hand
over hand toeneemt. Bovendien vermoed
ik dat er mensen zijn die hun huisvuil in
openbare vuilnisbakken dumpen wanneer
hun eigen container vol is. Dat is natuurlijk
gratis, terwijl men voor het ledigen van de
huisvuilcontainer moet betalen.
En wat ik daar allemaal in vind! Schoenen,
kleding, ondergoed, incontinentieluiers....
Sommige spullen zijn zelfs te groot voor de
opening. Ik heb geen idee hoe deze er dan
in geraakt zijn, maar misschien hebben sommige mensen er onrechtmatig een sleutel
van? Het is dan jammer dat andere mensen
hun drankblikje of een andere kleinigheid er
niet langer in kwijt kunnen omdat ze propvol
zitten. Sluikstorten is dan wel verboden, maar
sommige mensen trekken zich daar blijkbaar
niets van aan.

Karin Van Herck, lekker warm ingeduffeld op de ‘werkvloer’
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Toch hoop ik deze job te kunnen volhouden
tot aan mijn pensioen. Ik vind trouwens al wel
eens een bankbiljet, maar dat is dan wel zeer
zeldzaam!" besluit Karin lachend.

[ cultuur ]

Sarah Yu Zeebroek
Eigenlijk hoeft Sarah Yu Zeebroek in het Schotense geen introductie meer. Ongetwijfeld zag je haar prachtige illustraties al in de seizoensbrochure van het
Cultuurcentrum, doet haar bekende achternaam een belletje rinkelen, of... misschien zag je haar al aan het werk tijdens de voorstelling The Great Downhill Journey
of Little Tommy. Sarah Yu Zeebroek en Schoten zijn een 'match', dat is wel duidelijk.
Een vervolgverhaal kon dus niet uitblijven.
De kunstenares wordt op 9 april uitbundig
gevierd met een veelzijdig feest waarbij haar
surrealistische werken de foyer zullen opfleuren, de 'Sarah Yu-muur' wordt onthuld én
haar band Hong Kong Dong stelt zijn nieuwe
EP voor. Allemaal gratis en voor niets: dat is
dus behoorlijk veel Sarah Yu Zeebroek voor
geen geld.
Vertel eens, hoe is het idee voor het grote
'Sarah Yu Zeebroek-feest' gegroeid?
"De bal is eigenlijk aan het rollen gegaan na
'The great downhill journey of little Tommy',
een voorstelling van Boris Van Severen en
Jonas Vermeulen, waarvoor ik live tekeningen
maakte. Toen kwam vrijwel direct de vraag of
ik het zag zitten om de seizoensbrochure van
de cultuurdienst te ontwerpen. Zo geschiedde.
De samenwerking verliep super en voor ik
het wist, ontsproot het idee om mijn werken
tentoon te stellen in de Foyer... Zo zie je maar
hoe snel het allemaal kan lopen."
Als we het goed begrijpen, is het feest dus
een uit de hand gelopen vernissage?
"Zoiets ja. Tijdens het plannen vertelde ik
Veerle Anthonis, de directrice van het Cul-

tuurcentrum, dat ik een bepaalde periode niet
beschikbaar was omwille van de EP-release
van mijn band Hong Kong Dong. Ze vroeg mij
meteen of ik het zag zitten om zo'n releaseshow aan de vernissage te koppelen. Zo
groeide de aanvankelijk 'kleine' tentoonstelling
dus uit tot één groot 'Sarah Yu-feest'."
Aangezien je dit jaar onze huisillustrator
bent, zijn we ondertussen wat bekend met
jouw kleurrijke surrealistische stijl. Het lukt
je zelfs om die stijl door te trekken naar je
muziek. Wat mogen de Schotenaren van Hong
Kong Dong verwachten?
"Onze muziek is erg vrolijk. En dansbaar. Voor
de rest vind ik het erg moeilijk om de muziek
te omschrijven. Ik doe dat ook niet graag; ik
laat mensen liever zelf een mening vormen
over mijn muziek. Zo zijn de liedjes die ik maak
enorm gevarieerd: ze hebben invloeden die gaan
van David Bowie tot Chinese muziek. Wanneer
ik mijn muziek in hokjes plaats, voelt dat vaak
aan alsof ik mezelf tekort doe. Ik ben zelf echt
geen genre- of hokjesdenker. Dat hoor je wel
aan de muziek van Hong Kong Dong denk ik..."
Speelt muziek eigenlijk een even grote rol in
je leven als illustreren?

“Dirty High”

"Zeker. Ik groeide op met beide. Vanzelfsprekend speelde mijn vader (Kamargurka red.)
daar een grote rol in; tijdens mijn jeugd was
er altijd tekenmateriaal in de buurt en kon
ik me daar volledig mee uitleven. Maar ook
muziek stond centraal; mijn vader schreef
zelf liedjes en de platenspeler draaide vaak
op volle toeren. De muziek stond nooit zomaar
op de achtergrond te spelen: die was er om
actief naar te luisteren, om op te dansen of
om op te spelen."
Sowieso erg leuk dan dat je beide passies
met elkaar kan combineren...
"Inderdaad. Zo ontwerp ik bijvoorbeeld ook
artwork voor platen. Ik illustreerde onder
andere een LP van Bed Rugs en een limited
Recordstoreday-release van Triggerfinger. Echt
super om te doen. Alle artwork van Hong Kong
Dong ontwerp ik uiteraard zelf. Zo ook die van
de nieuwe EP, die we 'Dreaming in Paradise'
doopten. Ik vind het ontzettend fijn om artwork
te ontwerpen voor platen. Het formaat leent
zich daar echt toe. Als muziekliefhebber kan ik
zelf ook enorm genieten van een mooie platenhoes. Veel meer dan van een cd-hoes. Ook de
klank vind ik mooier. Een échte vinyl-purist ben
ik alleszins niet. Als een album niet op plaat
beschikbaar is, koop ik toch gewoon de cd."
Ben jij er ook helemaal klaar voor om de
kunsten van Sarah Yu Zeebroek in 'real life'
te ontdekken, haar nieuwe EP aan je collectie
toevoegen, of je benen los te gooien op een
vrolijk feestje? Verzeker je dan van een (gratis) kaartje want de plaatsen zijn beperkt.

Praktisch

“Birds are human too”
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Wanneer? Op zaterdag 9 april. Vanaf 20u start
de vernissage en om 21u30 treedt Hong Kong
Dong gratis op.
Waar? In Foyer De Kaekelaar, Verbertstraat 7.
Tickets? Dat kan via www.ccschoten.be of via
de vrijetijdsbalie.

infoschotenmaart

[ markt ]

De wekelijkse markt op zaterdag,
een begrip in Schoten en omstreken
De zaterdagmarkt, opgesteld in de Gelmelenstraat en de Rodeborgstraat, wordt
in de regio al sinds mensenheugenis ervaren als een gezellige markt waar
zowel marktkramers als klanten steevast goede zaakjes doen. We voorzagen
ons van enkele enorme boodschappentassen en trokken marktwaarts om er
een praatje te maken met enkele willekeurig gekozen collega-marktbezoekers.
maken. Maar het hangt wel af van het weer
of ik al dan niet buitenkom, natuurlijk. Ik koop
hier vooral groenten en charcuterie, terwijl ik
voor kleding liever naar andere zaken ga. Want
op de markt een kledingstuk passen ligt al wat
moeilijker, niet? Ik vind de markt goed zoals ze
is, maar voel toch een lichte heimwee naar de
tijd dat de markt nog echt op de Markt stond."
Nicole Van Roy (53) en Dirk Lathouwers (58)
wonen weliswaar in Sint-Job, maar komen
graag naar de Schotense markt omdat dochter
Vicky Lathouwers (32) en kleindochter Lisa
(4) Schotenaren zijn. "En dan kopen wij verse
groenten, fruit, kaas, charcuterie, vis en... lekkere wafeltjes", klinkt het in koor. "Het aanbod
is ruim voldoende en alles staat handig dicht
bij elkaar. Sinds de geboorte van Lisa komen
wij wekelijks naar de markt; dat is sinds vier
jaar een traditie. En daarna gaan wij steevast
naar een café hier dichtbij om er koffie te drinken. Bij slecht weer zitten we daar natuurlijk
al wel wat vlugger!"
Zelfs op koudere dagen is het op de Schotense markt gezellig druk.

"Al meer dan twintig jaar is het voor mij een
wekelijkse traditie om naar de markt te komen,
toch zeker wanneer het niet regent", begint
Rina Bastini (66) uit de wijk Berkenrode.
"Vooral voor groenten en fruit, maar ook om
al eens een blouse, handschoenen of prullaria
te kopen. Zo liet ik daarnet bijvoorbeeld de
batterij van mijn horloge vervangen. Je vindt
hier echt alles."
Johny Steiner (70): "Naar de markt komen
is een goede reden om eens buiten te zijn,
bekenden te ontmoeten en een ommetje te

Rina
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Johny

"Sinds wij vijf jaar geleden in de wijk Donk
kwamen wonen, lopen we nu en dan graag
eens over de markt voor het sociale aspect",
zegt Sieg De Meyere (35) die we met zijn
zoontje Achille (3) ontmoeten. "Wij kopen
vooral groenten en fruit, maar vandaag ook
gehakt om bij de spaghetti te eten. De markt
is prima zoals ze is en voor mij hoeft er niets
aan veranderd te worden."
"Regen of zon, elke week rijd ik op mijn fiets
naar de markt", stelt Iliana Detremerie (72).
"Dat doe ik om buiten te zijn, om mijn 'loop' te
hebben en om kennissen te zien, al was het
alleen al maar om naar hen te wuiven. Op de

Vicky, Lisa, Nicole en Dirk

Achille en Sieg
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markt koop ik vooral verse groenten, fruit en
goed passend ondergoed. Soms ook kleding
als die voordelig is. Het enige minpunt is het
feit dat er nergens een openbaar toilet is.
"Ik kijk niet echt naar de prijs, wel naar de
kwaliteit en versheid van groenten en fruit",
verduidelijkt Jan Bresseleers (36). "Op de
markt sukkel je niet met een winkelkarretje
zoals in een supermarkt en je vindt er alles
wat je wilt. Bovendien vinden mijn kindjes,
Noor en Liv (beiden 8 maanden) het leuk om
rond te kijken en dan zachtjes in te dommelen."
Marktkramersvoorzitter Johan De Kimpe, die al
dertig jaar bedtextiel verkoopt met echtgenote
Agnes, zegt het zo: "Het succes van deze markt
is te verklaren door een goed en gevarieerd
aanbod, een goede onderlinge samenwerking
en vooral dankzij een trouw en vast publiek.
De mensen uiten regelmatig hun waardering
op sociale media, wat we als marktkramers
enorm op prijs stellen."
Om de zaterdagmarkt nog wat extra uitstraling
te geven, staan er ook dit jaar weer tal van
leuke initiatieven op het programma, zoals: Pasen, 'Schoten proeft', 'Dag van de Klant', Sinterklaas, enz. Kortom, de Schotense markt leeft!
Markt: iedere zaterdag van 8u tot 13u, in de
Gelmelenstraat en Rodeborgstraat
Marktcommissie: Dirk Vyncke, 03 680 09 74,
dirk.vyncke@schoten.be

Iliana

Jan, Noor en Liv

[ milieu ]

De windmolens: een stand van zaken
Naar aanleiding van vragen die leven bij de Schotense bevolking, wil het gemeentebestuur graag duidelijkheid
verschaffen over de stand van zaken wat betreft de mogelijke plaatsing van drie windmolens in Schoten.
Geen nieuw dossier

Daarenboven biedt het ook de mogelijkheid aan burgers en gemeentebestuur om op eigen grondgebied het klimaatakkoord van Parijs
in te passen, door te streven naar een uitschakeling van fossiele
brandstoffen in 2050 en een transitie naar een circulaire economie
gebaseerd op 100% hernieuwbare energieproductie.

De inplanting van drie windmolens langs het Albertkanaal (achter
de oude stortplaats) werd in 2006 voorzien in het Gemeentelijk
Structuurplan Schoten en een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA). Deze
kwamen tot stand na een brede consultatieronde en openbaar onderzoek. Sindsdien werd de plaatsing van windmolens opgenomen
in elk belangrijk milieubeleidsdocument.

Verder informatietraject

Het dossier van de windmolens hangt samen met de plannen
voor de oude stortplaats. De helft daarvan blijft natuurgebied, de
andere helft wordt voorzien als KMO-zone, zodat bedrijven die nu in
woonzones liggen en niet kunnen uitbreiden, zuurstof krijgen op een
meer afgelegen locatie. Dit zal ook een duurzame KMO-zone worden.

De eventuele plaatsing van de drie windmolens is nog niet voor
morgen. Ecopower laat momenteel studies uitvoeren rond geluid,
veiligheid, slagschaduw, vogeltrek... Na deze studies zal er eventueel
een bouwvergunning en milieuvergunning aangevraagd worden. Dit
wordt voorzien in het voorjaar van 2016.

Gemeentelijke visie op duurzame ontwikkeling

Intussen werden enkele informatieavonden georganiseerd door
zowel Ecopower als het actiecomité 'Ongeschonden Wijtschot'. De
betrokken bewoners kregen dan ook de kans om zowel voor- als
tegenstanders te horen, en hun eigen oordeel te vormen.

De gemeente Schoten wil graag een klimaatneutrale gemeente
worden en ondertekende het Burgemeestersconvenant, net als
236 van de 308 gemeenten in Vlaanderen. De gemeente stimuleert
al lange tijd de plaatsing van zonneboilers, fotovoltaïsche cellen,
rationeel energiegebruik... De drie windmolens zouden dan ook
passen binnen de visie om de gemeente duurzamer te maken en
een transitie naar hernieuwbare energie mogelijk te maken.

Bij de start van de openbare onderzoeken, die in het kader van
de vergunningsaanvragen georganiseerd worden, zal sowieso een
informatieavond gehouden worden voor alle inwoners van Schoten. De dossiers zullen dan uiteraard ook ter inzage liggen op de
gemeentelijke milieudienst.

De gemeente Schoten heeft na een onderzoek in samwenwerking
met externe deskundigen bewust gekozen voor partner Ecopower.
Dit is een zuivere coöperatie; elke Schotenaar krijgt de kans om
aandelen aan te kopen en mede-eigenaar te worden van een
windmolen. Op die manier helpt Schoten haar bevolking aan een
potentieel goed renderende investering.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen eventuele bezwaren
ingediend worden. Het schepencollege zal dan, uiteraard op basis
van het volledige dossier, gemotiveerd advies verlenen aan de
gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar die de uiteindelijke
beslissing neemt over de eventuele bouwvergunning.

Een simulatiefoto van de windmolens.
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[ brandweer ]

[ milieu ]

Een tuin om te zien?
Schrijf je tuin in voor
'Kom binnen in mijn buiten'

Het weekend van 4 en 5 juni 2016 organiseren
de milieudienst van Schoten en VELT, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, een
opentuinendag. Deze opentuinendag werd toepasselijk 'Kom binnen in mijn buiten' genoemd.

bRAND! : 1 jaar Zone Rand
Op 1 januari 2016 was het exact één jaar geleden dat Schoten, samen met twintig andere
gemeenten, toetrad tot 'Brandweer Zone Rand'.
De zone, die goed is voor een grondgebied
van ongeveer 721 km² en 418.346 inwoners,
heeft er een erg druk jaar op zitten. Het zonaal
kantoor van Brandweer Zone Rand nam haar
intrek in de Schotense brandweerkazerne en
nam meteen de hele bedrijfsvoering van de
zone onder handen.
Niet alleen het hoofdkwartier in Schoten
draaide op volle toeren, ook de verschillende
brandweerkorpsen zetten hun beste beentje
voor. De resultaten van het voorbije jaar liegen
er niet om: in de hele zone werden maar liefst
11.134 oproepen verwerkt. De vaakst voor-

Binnengekomen
oproepen
Brandweerkorps Schoten
Brand: 105
Wespennesten: 158
Gevaarlijke stoffen: 20
Wateroverlast: 35
Loos alarm: 3
Vals alarm: 2

Zone Rand
Brand: 1090
Wespennesten: 4266
Gevaarlijke stoffen: 211
Wateroverlast: 479
Loos Alarm: 279
Vals alarm: 10
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komende interventies waren grote en kleine
branden, wateroverlast en stormschade en
verdelgingen van wespennesten.

Hervorming stopt nog niet
2015 mag dan wel de geschiedenis ingaan
als het jaar van de brandweerhervorming, ook
2016 belooft een belangrijk jaar te worden.
"Zo zullen we flink investeren in materieel en
personeel. Onze brandweermannen krijgen
extra opleidingen en er wordt fors geïnvesteerd in nieuwe interventiepakken. Het korps
zal in de hele zone stilaan dezelfde plunje
gaan dragen", steekt zonechef Erik Janssen
van wal. "Maar ook onze operationele werking
wordt onder handen genomen. Zo is er een
nieuwe zonale oproepcomputer op komst. Die
computer verwittigt de juiste ploeg en de juiste
wagens bij een nieuwe melding. Een belangrijk
zonaal project dus."
"Wij zijn een hulpverleningsorganisatie, werken
mensgericht en hanteren bijgevolg ook geen
harde procedures. Daarin zit juist de uitdaging.
Ondanks die moeilijkheid zijn we erin geslaagd
om de zone op te starten en draaiende te
houden. Een eerste geslaagde doelstelling dus.
Toch zal het volgens mij nog enkele jaren duren
om de verschillende diensten – en zones – op
elkaar af te stemmen."
"Het is en blijft natuurlijk een hervormingsproces. Daar heb je altijd voor- en tegenstanders
van. Of het jaagt je angst aan, of je ziet het
als een kans om nieuwe wegen te verkennen en actie te ondernemen. Ik hoop dat
zo veel mogelijk mensen de mogelijkheden
zien die deze hervorming biedt en deze ook
mee willen uitbouwen", besluit zonechef Erik
Janssen.
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Deze Open Tuinendag vervangt de traditionele
Dag van het Park en wil tuineigenaars de kans
geven om hun 'groene oase' tentoon te stellen
aan hun buren, wijkgenoten en de hele Schotense bevolking. Van een piepklein stadstuintje
tot een ecologische moestuin, een boerenhof
of een Japanse tuin, alle tuinen kunnen
deelnemen. Er is slechts één voorwaarde: de
tuinen moeten onderhouden worden zonder
gebruik te maken van biociden/herbiciden.
Want zonder is gezonder!
Om de eerste editie tot een succes te maken,
zijn we nog op zoek naar tuineigenaars die
hun tuin willen openstellen voor bezoekers.
Je kan ervoor kiezen om zowel op zaterdag
als zondag je tuinpoorten open te zetten of
enkel op zondag. De tijdstippen waarop je
openhoudt, beslis je zelf. Deelnemen is gratis.
Bij deelname kies je ook zelf hoe je de bezoekers ontvangt: eventueel met een drankje
en een hapje, al dan niet tegen vergoeding.
Planten mogen verkocht of geruild worden
en de inkom moet gratis zijn. De gemeente
zorgt voor een dagverzekering burgerlijke
aansprakelijkheid en richt op zondag 5 juni
een infostand in Vordenstein in.
Omdat de gemeente ook de lokale kunstenaars
wil ondersteunen, wil zij hen de kans geven
om in de opengestelde tuinen te exposeren.
Bij deze willen we kunstenaars verzoeken om
op deze oproep te reageren. In het bezit van
een mooie tuin én bovendien kunstzinnig?
Dan is er dus zeker sprake van een win-win!
Wil je het resultaat van je harde werk, gesnoei,
geknot en geplant eens aan anderen laten zien?
Teken dan in via milieudienst@schoten.be.
Bij inschrijving kan je eventuele bijzonderheden zoals bijenplanten, biodiversiteit,
speciale planten, kruiden, etc. vermelden.
Op maandag 11 april om 19u00 organiseert
de gemeente een infovergadering voor alle
kandidaat-tuineigenaren in de raadszaal van
het Kasteel van Schoten.

Van fietsende autoverkoper tot
creatieve milieumeester
Ruim vijftig jaar geleden woonde André Verbist (78) een infosessie bij over
ecologisch tuinieren en kreeg hij de eco-microbe te pakken. Hij is al sinds het
prille begin betrokken bij VELT en geeft er al jarenlang workshops. Deze gepensioneerde autoverkoper is, hoe raar het ook mag klinken, één van Schotens
meest milieubewuste inwoners. Ongetwijfeld.

Jong geleerd
Het huis van André in de rustige Junolaan
is meteen te herkennen aan het VELT-bordje
dat aan de brievenbus prijkt. De voortuin en
groene berm zijn beplant. Eén verdere blik op
de achtertuin, die er voor de tijd van het jaar
piekfijn uitziet, bevestigt het vermoeden: hier
woont een gedreven tuinder, en een wel erg
milieubewuste doe-het-zelver.
"Iets meer dan vijftig jaar geleden stond er in
de krant een aankondiging voor een infoavond
rond composteren. Daar wilde ik graag bij zijn.
Die sessie ging door aan de kanten van Wommelgem en, zoals gewoonlijk, ben ik daar vol
enthousiasme naartoe gefietst. Vanaf toen
raakte ik echt helemaal in de ban van het
ecologische leven", steekt André van wal. Al
van jongs af aan raakte André gefascineerd
door moeder natuur. "Als jongeling zat ik in de
jeugdbeweging en was ik eigenlijk een echte
dwarsligger. Het spelen in het bos, de tochten
door de natuur én mijn bijzonder fanatieke
'groene' scoutsleider, wakkerden mijn liefde
voor moeder natuur aan."
Ook thuis stonden tuin en natuur centraal: zo
was zijn vader een écht 'keuterboerke'. Vader

Verbist hield kippen, konijnen, een varken
en een koe, en verbouwde groenten om zijn
gezin te voeden. "Ik ben ook zo'n keuterboerke
geweest, wat had je nu gedacht", vertelt André
lachend.
Momenteel houdt André zich vooral bezig
met tuinieren en composteren. "Ik houd nu
enkel nog kippen en focus me vooral op
mijn eigen tuin. Daarnaast heb ik een aantal
samentuinprojecten helpen opstarten, die ik
blijf opvolgen. Ook geef ik nog verschillende
workshops bij VELT."
Of André ook dit jaar meedoet met de opentuinendag? "Dit jaar niet. De vorige edities heb
ik altijd trouw mijn tuin opengesteld maar dit
jaar kies ik voor rust. Nu kan ik zelf op ontdekking gaan en zien welke andere groene oases
Schoten herbergt."

Té verwend?
André Verbist mag dan vooral naam hebben
als lesgever in het ecologisch tuinieren en
composteren, toch gaat de kringloopgedachte
van André verder dan dat. Een rondleiding door
zijn tuin leert ons dat André werkelijk ecologie
ademt. Zo maakt hij zelf rugvriendelijke tuin-

Word jij één van de nieuwe
kringloopkrachten?
Gemeente Schoten is op zoek naar enthousiastelingen
voor de recent opgerichte werkgroep 'Kringloopkrachten'.
Kringloopkrachten groeide voort uit de (intussen gestaakte)
compostmeesterwerking en wil onder meer herbruikbaarheid
van producten promoten. Zo weet een kringloopkracht als
geen ander hoe je voedselrestjes op een creatieve manier
kan verwerken of hoe je het best een vierkantemetermoestuin
aanlegt op een terras.
Maak jij je soms druk in de wegwerpeconomie en wil je graag
je steentje bijdragen aan een duurzame economie? Dan ben
jij misschien wel de geknipte kringloopkracht. Uiteraard voorziet de gemeente in de nodige opleidingen en hulpmiddelen.
Interesse of vragen? Mail dan snel naar milieudienst@
schoten.be of neem contact op met Mieke Van Gorp via 03
685 04 62. Dit aanbod geldt ook voor scholen en wijken.

André, vrolijk in de weer in zijn eco-vriendelijke tuin.
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Win een compostvat!
Om de nieuwe kringloopwerking te vieren,
schenkt de gemeente twintig compostvaten
met roerstok weg (waarde 22€). Stuur tot
en met 31 maart een idee, slogan of ervaring over composteren naar milieudienst@
schoten.be, en wie weet win jij wel zo'n
compostvat. De gelukkigen krijgen er nog
een infosessie thuiscomposteren en een
bezoek van compostmeester Theo De Munck
bovenop. Hij zal je compostverwerking onder
de loep nemen en handige tips & tricks voor
afvalverwerking delen.
werktuigen, trakteert hij zijn auto slechts tweemaal per jaar op een wasbeurt, enkel wanneer
het regent, én is zijn Miele - zijn afwasmachine
dus – al vijftien jaar met pensioen. "Ik probeer
op alle mogelijke manier aan het milieu te
denken. Die Miele was een echte miskoop. De
keren dat die machine heeft opgestaan, kan ik
op beide handen tellen. Waarom liters water
verspillen als een afwasje met de hand snel
gebeurd is? Veel jongeren hebben mij al zot
verklaard. Té verwend en té weinig tijd zeker?"

Gierige genieter
Ondanks zijn milieubewustheid, heeft André
tot zijn pensioen in de autosector gewerkt.
"Van mijn 15 tot mijn 59 ben ik ploegbaas
geweest in verschillende autogarages. Zoals
dat de gewoonte is in de sector, kreeg ik een
bedrijfswagen. Zo kon ik mij gemakkelijker
naar cliënten verplaatsen om problemen op
te lossen of om hen een auto te verkopen.
Dat was natuurlijk buiten mijn fietsgrage
geest gerekend: ik verkocht liever auto's per
fiets. Enkel wanneer ik erg veel afspraken
had, nam ik de auto om sneller op de locatie
te geraken. Alle andere verplaatsingen deed
ik dus per fiets. We kregen dan wel een auto
van onze werkgever, maar onze brandstof
moesten we zelf betalen. Vaak vroegen mijn
collega's al lachend of ik soms te gierig was
om de naft te betalen. Uiteraard antwoordde
ik daarop volmondig 'ja'. Ik fiets nog altijd zo
veel mogelijk en vind het heerlijk om op die
manier van de natuur te genieten. Alleen zo
kom ik echt tot rust."
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[ erfgoed ]

Erfgoedtentoonstelling
De Coene: kunstzinnig en industrieel succes

Jozef De Coene, Stijn Streuvels, Albert Saverys en Arthur Deleu.

Tweejaarlijks richt de gemeente Schoten een erfgoedtentoonstelling in. Dit jaar werd voor 'art deco' gekozen. Deze
populaire stijlbeweging, die in de jaren '20 ontstond, beperkte zich niet tot kunst alleen; ook industrie, interieurontwerp
en mode kwamen aan bod. Curator Harrie Hendrickx koos de Kortrijkse Kunstwerkstede Gebroeders De Coene als centraal thema uit en startte een zoektocht naar De Coene-meubilair in het Antwerpse. En met succes. Die meubels zullen
samen met een aantal andere bezienswaardigheden tentoon staan in het kasteel van Schoten, van 8 tot en met 24 april.

De meubelfabriek die Jozef De Coene zelf uitbouwde.

Vanwaar jouw liefde voor het art deco-tijdperk?
"De periode waarin de stroming ontstond, vind
ik enorm interessant. De 'roaring twenties', of
in het Frans 'les années folles', hebben altijd
tot mijn verbeelding gesproken. Na het leed
van de Grote Oorlog wilden de mensen na
1918 opnieuw een ontspannen leven leiden.
Er heerste die jaren een uitgelaten en idealistische sfeer in onze contreien en die uitte
zich op verschillende vlakken, waaronder de
art-deco. Deze stijl raakte bekend door de
tentoonstelling 'Exposition Internationale des
Art Décoratifs en Industriels Modernes' van
1925 in Parijs. De stroming had geen oprichter,
manifest of filosofie; ze ontstond eigenlijk heel
natuurlijk omdat ontwerpers en ambachtslieden daartoe werden gestimuleerd door de
eisen van een samenleving in wederopbouw.
In dezelfde periode had je natuurlijk ook de
grote beurscrash in 1929 en de opgang van
het nazisme dat enkele jaren later tot WOII zou
leiden. Die tendensen luidden het einde van
de art deco-periode in. Een erg interessant
tijdperk, als je het mij vraagt "
Wat betekende De Coene voor Schoten en
omgeving?
"Jozef De Coene (1875-1950), de stichter van
de Kunstwerkstede Gebroeders De Coene,
was een erg gewaardeerd ondernemer én
kunstenaar. Eigenlijk is De Coene een heel
intrigerende figuur. Op zijn 13de stierf zijn vader en nam hij samen met zijn moeder diens
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behangerszaak over. Daarnaast volgde hij les
aan de Kortrijkse academie waar hij zich verder
verdiepte in kunst. Hij werd zowel gelauwerd
om zijn bedrijfsvoering als zijn kunstwerken.
Zo bouwde hij op een korte tijd een fabriek
uit waar tegen WOII drieduizend (!) mensen
werkten, en werkte hij als kunstenaar vaak
samen met bekende namen als Stijn Streuvels
van huisdrukkerij De Eikelaar, schilder Constant
Permeke en ontwerper Albert Saverys. Die
veelzijdigheid maakt hem dus echt uniek.
Maar De Coenes 'imperium' reikte veel verder
dan Kortrijk: zijn bedrijf had ook een bijhuis in
het Antwerpse. Er werden in die tijd ook heel
wat De Coene-meubels in het Antwerpse – en
dus ook aan Schotenaren – verkocht. Jammer
genoeg werden de hele fabriek en al haar
archieven tijdens WOII vernietigd. Het was,
en is, dus een hele opgave om deze collectie
samen te stellen..."
Hoe ben je dan aan het huidige expositiemateriaal geraakt?
"Daarvoor heb ik contact opgenomen met onder andere het Stedelijk Museum van Kortrijk,
het Museum van Deinze en de Leiestreek
en Art-Deco 1920-1930 in Breda. Daarnaast
ben ik ook bij heel wat privépersonen gaan

aankloppen zoals Philippe De Craene, de
kleinzoon van De Coene, en Norbert Poulain,
de auteur en voorzitter van VZW Interbellum.
De meeste mensen reageerden enthousiast
op mijn vraag en maakten op die manier
de expositie mogelijk. Dankzij hen kan de
bezoeker zich verwachten aan een heel gevarieerd aanbod kunstvoorwerpen uit de art
deco-periode: schilderijen, meubels, foto's,
en veel andere zaken."

Samenwerking
Tijdens het erfgoedweekend is er een samenwerking met het district Merksem en Brasschaat. Zo kan je het Merksemse districtshuis,
een naoorlogse realisatie van De Coene, gaan
bezichtigen en loopt er ook een tentoonstelling
met werken van De Coene en zijn vrienden in
het Antverpia-gebouw in Brasschaat. Er zal ook
een uitgebreide catalogus over de tentoonstelling worden uitgegeven. Er wordt op 24 april
bovendien een bus ingelegd tussen de drie
tentoonstellingen. Handig, toch?
De tentoonstelling loopt van 8 tot 24 april in
het kasteel van Schoten en eindigt dus met
de erfgoeddag.

Het De Coene bureel van Frans van Cauwelaert, nu nog steeds in gebruik door schepen Philip Heylen.
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[ g-sport ]

Sporten met een grote G
Schoten barst van het talent - sportieve jongeren die vrolijk jongleren met tal van activiteiten, dat brengt leven in de brouwerij. Thomas Van de Pontseele is zo'n bruisende
stuiterbal. Eén hobby is niet genoeg voor hem; hij combineert hockey met basket, korfbal én scouts. Thomas leeft elke dag ten volle, en het syndroom van Down houdt hem
daarbij zeker niet tegen.
Lisbeth Wolfs, directrice van de muziekacademie, er persoonlijk voor dat
er voor Downkinderen djembélessen
konden doorgaan.

Thomas in volle actie!

Zonder twijfel
Thomas komt uit een sportief gezin,
en het verbaast dan ook niet dat hij
zelf al snel bij de Schotense turnkring
STOS terechtkwam. Papa Joost vertelt:
"Thomas was het allereerste kind met
een beperking dat daar kwam aankloppen, maar ze hebben geen moment
getwijfeld om hem welkom te heten."
Joost: "In Schoten is hij altijd met open
armen ontvangen en daardoor prachtig
geïntegreerd in de gemeenschap."
Zo werd Thomas bij alle mogelijke
jeugdworkshops steeds zonder twijfel
in de groep opgenomen, en zorgde

Schotense clubs met
een G-sportafdeling
1. Akijama Schoten - Jiu-jitsuschool
Magda De Sutter
2. Artemis Schoten Korfbalclub
3. (R)BC Cobras Schoten-Brasschaat
(basket)
4. G-voetbal Simikos Specials
5. Recreas Sportclub Schoten (boccia,
sjoelen)
6. Rust Roest Schoten (turnen & laagdrempelige matoefeningen)
7. Schotense Waterski Club (SWK)
8. G-Zapp Gemeente Schoten( sportkampen tijdens Paasvakantie)
Bezoek de website www.gsport.be voor
contactgegevens en andere g-sport clubs
in je buurt, of bestel de g-sportgids via
gsport@provincieantwerpen.be. Voor
G-Zapp, contacteer Sportdienst Schoten.

Nu leeft Thomas samen met elf vrienden in 'Het Vriendenhuis' – het eerste
ouderproject in Vlaanderen waarbij
jongeren met een beperking zelfstandig kunnen samenwonen door
de solidariteitsovereenkomst tussen
ouders. "We hebben dat zelf opgestart
omdat we niet bij de pakken wilden
blijven zitten. Klagen over wachttijden
voor instellingen heeft geen nut; dan
kan je beter zelf actie ondernemen",
verklaart Joost.

Hockeyvreugde
In 2011 stelde Piet Den Boer, de bekende ex-voetballer, in Vlaanderen voor
het eerst G-hockey voor: hockey voor
mensen met een handicap. Daarop
startte de Edegemse Victory hockeyclub het allereerste G-hockeyteam, de
Victory Wanderers, en Thomas werd
één van de eerste zes leden. Die zes
zijn er ondertussen vijfentwintig, en de
ouders van die kleine startgroep zijn
een ongelooflijk hechte vriendengroep
geworden.
"Anders dan bij de meeste ouders is
het voor ons geen kwestie van ons
kind afzetten en een uur later weer ophalen. Wij blijven steeds supporteren
en krijgen de kans om connecties te
leggen met andere ouders in eenzelfde
situatie. Vlaanderen is toch zo conservatief; gehandicapten moeten binnen
gehouden worden, lijkt het wel. Maar
dankzij deze samenkomsten kunnen
we ook eens over onze problemen
babbelen met mensen die hetzelfde
meemaken", vertelt Joost.
De Wanderers trainen op dezelfde dag
als de 'gewone' jeugdteams, en dat
stimuleert hun integratie in de club.
Joost: "In het begin keken de 'gewone'
kinderen om naar de G-spelers maar
nu kijken ze hen aan." Er is duidelijk

veel respect en highfives worden gul
uitgewisseld. Om die integratie nog
meer te bevorderen organiseert de
hockeyclub samen met twee andere
clubs iedere september het Hockey
Integration Tournament. Daar trainen
de topteams, houden de G-teams
matchen, en wordt er een grote, gemengde finalewedstrijd gespeeld met
iedereen samen. Op 17 maart houden
ze een modeshow met de G-spelers,
waarvan de opbrengst naar de Hockey
Integration Foundation gaat.

'Polleke' supportert
Bij basketclub Cobras (Schoten-Brasschaat) leeft Thomas zich uit op het
basketveld samen met een dertigtal
andere G-basketters. Zij spelen (nog)
niet in een wekelijkse competitie maar
wel in grote toernooien, zoals het
grote G-basketbaltoernooi in februari
in sporthal De Zeurt, waar jaarlijks wel
tweehonderd spelers op af komen uit
heel Vlaanderen en Nederland. Ben
Rottiers ('Polleke' uit De Kampioenen)
is hun grootste supporter en moedigde
de G-Cobras ook dit jaar weer aan.

Geen compassie
Alsof dat nog niet genoeg is, speelt Thomas om de twee weken bij het G-team
van korfbalclub Artemis in Schoten. Die
groep is met haar vijf spelers wel erg
klein, maar dat vinden ze niet erg: zo
komen ze lekker veel aan bal.
Volgens Joost komt dit G-team nog
moeilijk van de grond. Er is nochtans
geen gebrek aan motivatie, want superenthousiaste trainer Luc Danssaert
volgde speciaal een training om zo
goed mogelijk te kunnen werken met
de G-sporters. Joost: "Hij traint hen
met passie maar toont geen greintje
compassie, en dat is maar goed ook
want met medelijden kom je nergens."
In april spelen zij een toernooi met de
volledige club, en dat is geweldig voor
de integratie van de G-spelers met de
anderen.
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Joost steunt de verkoop van het boek
‘Sporthelden met een Beperking’ van Piet
Den Boer – een bijzondere verzameling
portretten van bekende en onbekende
G-sporters, waaronder zijn zoon. “Dit boek
brengt hopelijk meer ruchtbaarheid aan de
G-sport. Het is in ieder geval een inspirerend werk dat kan helpen om het leven te
relativeren.” Al meer dan 3000 exemplaren vlogen de deur uit. De opbrengsten
gaan integraal naar G-Sport Vlaanderen.
Voor 24,95€ kan je het boek rechtstreeks bij
Joost bestellen: joostpascale@skynet.be

Integratie
In al deze hobby's vindt Thomas plezier en vriendschap terug. Voor papa
Joost biedt vooral de integratie een
groot pluspunt: "Het enthousiasme,
de oprechtheid en vooral de spontane
dankbaarheid van Thomas maken dat
gemakkelijk. Bij scoutsgroep Akabe
(geïntegreerd in Schotense scoutsgroep 'De 14') besloten ze daarom zelfs
om de leeftijdsgrens op te trekken zodat Thomas er nog langer kon blijven!"

Dankuwel
Joost wil als papa van Thomas graag
twee dingen: "Ten eerste wil ik dankuwel zeggen aan iedereen die iets
doet voor G-sport. Ten tweede wil ik de
G-sport graag meer bekendheid geven.
Want te veel mensen hebben er nog
nooit van gehoord en zelfs mensen
met een beperking vinden maar heel
moeilijk hun weg naar de G-sport. In
vergelijking met Nederland is G-sport
in België bijna onzichtbaar. Pas op, in
Antwerpen wordt veel inzet getoond,
met voorlopig 257 G-sportclubs. Toch
wordt er met G-teams nog geen competitie gespeeld, wat bijvoorbeeld in
Nederland met liefst tachtig clubs al
wel kan. Ik droom ervan om Thomas
ooit in competitie te zien spelen"
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[ mantelzorg ]

Elke dag is een bonusdag
Een jaar geleden nam mantelzorger Nico Van Bocxlaer (46) zijn hulpbehoevende
moeder Theresia Verwilt (88) onder zijn hoede nadat zij plots geen thuis meer
had. Een aanpassing waar Nico geen seconde spijt van heeft gehad, integendeel: "In het begin was het natuurlijk een zoektocht maar ik ervaar het echt als
een zege om voor mijn moeder te kunnen zorgen." We treffen Nico en Theresia
in Dagverzorgingscentrum 't Dorp, waar zij nu al een jaar vaste klanten zijn.

Een verrijking

Broodnodige verlichting

"Mijn moeder is van de ene dag op de andere
bij mij terechtgekomen. Als gevolg van een
hersentumor kwam ze dertig jaar geleden
in een rolstoel terecht. Sindsdien is ze dus
aangewezen op de hulp van anderen. Al die
tijd nam mijn vader de verzorging van mijn
moeder op zich, tot hij vorig jaar besliste dat
hij het niet meer aan kon. Ik heb altijd een
heel goede band gehad met mijn moeder en
twijfelde er geen seconde aan om voor haar
te zorgen", steekt Nico van wal.

"De eerste maanden waren erg zwaar. We
deden aanpassingen om ons appartementje
in Antwerpen toegankelijker te maken voor
haar. We voorzagen bredere doorgangen,
installeerden een speciaal toilet met wandbeugels, noem maar op. Gelukkig kon mama
toen terecht bij Dagverzorgingscentrum 't Dorp,
aan het OCMW van Schoten. Daar hebben ze
mij ook met heel veel administratieve zaken
geholpen. Zonder die hulp was dit allemaal
niet mogelijk geweest."

Als bediende bij een winkelketen kon Nico
gelukkig zorg- en tijdkrediet opnemen om voor
zijn moeder te zorgen. Financieel gezien is dat
geen optimale combinatie maar dat laat Nico
niet aan zijn hart komen.

Tijdens de verbouwingen bracht Nico zijn
moeder elke dag naar de 't Dorp. Nu de werken
gedaan zijn, komt ze enkel nog op vrijdag.
"Ik heb ook speciaal een auto gekocht om
mijn moeder naar de dagzorg te vervoeren.
Daarvóór deed ik alles met het openbaar
vervoer of de fiets. Soms nemen we de auto
om gewoon even een 'toereken' te maken. Dat
doet ze graag."

"Ook al verdien je er minder door, het is een
situatie die ik iedereen aanraad. Door mijn
moeder in huis te nemen ben ik het leven
meer gaan appreciëren en ben ik zelfs relaxter
geworden. Ik weet dat ik al het mogelijke doe
om haar gelukkig te maken en zal mezelf in
de toekomst nooit iets kunnen verwijten. Wat
ik nu allemaal doe, zal het afscheid later ook
gemakkelijker maken."

"Mama is mij heel dankbaar. Ze zegt mij dat ook
vaak. Toen ik haar vorig jaar bij mijn vader ging
oppikken, had zij alle levenslust verloren. Ze
kon niet meer lachen. Dat was enorm pijnlijk
om te zien. In het begin was ze heel bang toen
ik haar naar de dagverzorging bracht. Ze dacht
dat ik haar daar zou achterlaten. Nu gaat ze
er graag naartoe, ze vindt het er 'reusachtig'.
"Sinds ze bij mij is, en dankzij de goede zorgen
van de dagzorg, heb ik haar helemaal zien
herleven. Ze is het laatste jaar echt volledig
opengebloeid. Ze lacht weer en kan terug van
het leven genieten. Daar ben ik de mensen van
't Dorp enorm dankbaar voor."

Bonusselfies

Nico en Theresia op één van hun gezellige uitstapjes – een selfie
voor op facebook!
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"Ik probeer mijn moeder te betrekken bij alles
wat ik doe. We doen heel veel dingen samen
en genieten daar enorm van. Van televisie
kijken tot samen winkelen. Wij zijn ook fervente
koffiedrinkers. In plaats van thuis een tasje te
nuttigen, gaan we vaak op verplaatsing. Naast
onze deur is er een chocoladecafé. We moeten
dus helemaal niet ver om eens goed te snoepen. Het is enorm fijn om met haar buiten te
komen en andere mensen te ontmoeten. Vaak
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Dagverzorgingscentrum 't Dorp
Dagverzorgingscentrum 't Dorp is bedoeld
voor ouderen die nog zelfstandig of met de
familie thuis wonen, maar overdag wat gezelschap of ondersteuning zoeken. De senioren
worden er met de beste zorgen opgevangen
door de gekwalificeerde personeelsleden.
Na een warm onthaal, wordt de koffie uitgeschonken en starten de ochtendactiviteiten.
's Middags wordt er een warme maaltijd
geserveerd en krijgen ze de kans om een
dutje te doen. Na de middagkoffie kunnen
de senioren deelnemen aan activiteiten of
genieten van een gezellig samenzijn. Wie wil,
kan ook gebruik maken van het kapsalon, de
pedicure, de badkamer en de cafetaria van
het dienstencentrum.
Het dagverzorgingscentrum is elke weekdag
open van 8.30 tot 17.30 uur. Op zaterdag,
zondag en feestdagen is 't Dorp gesloten.
Dagverzorgingscentrum 't Dorp, Jozef van
Craenstraat 1 - 03 680 07 70

check ik haar dan ook in op Facebook. Ik heb
een profieltje aangemaakt voor haar waarop
ik al onze foto's post. Zo raak ik onze foto's
nooit kwijt en kunnen mensen haar volgen.
Ik krijg daar heel positieve reacties op, dat
vind ik echt tof."
Op zijn vrije dag probeert Nico de dingen te
doen waar zijn moeder niet mee naartoe kan.
"Zo ga ik straks nog even langs de doe-het-zelfzaak om planken te laten zagen. Dat lukt bijvoorbeeld niet met mijn moeder in de wagen".
Of Nico dan geen 'me-time' inlast op zo'n
vrije dag? "Soms ga ik wel ergens een uurtje
relaxen, dan gun ik mezelf wel een momentje
alleen. Toch voel ik me op die momenten al
schuldig hoor. Dan mis ik haar. Ik ben zoveel
bij haar dat ik haar eigenlijk niet kan missen.
Zij is zoals een kind voor mij. Elke dag dat ik
voor mijn moeder kan zorgen, is een geschenk.
Iedere dag is een bonusdag voor ons, hé
moeke?", besluit Nico geëmotioneerd.

[ vrijwilligerswerk ]

Iedere vrijwilliger telt
De 'Week van de Vrijwilliger' vierde dit jaar haar dertigste verjaardag onder het
motto 'Iedere vrijwilliger telt'. De gemeente- en OCMW-besturen wilden daarom
ook hun eigen vrijwilligers extra bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.
Met iets meer dan zevenhonderd zijn ze ondertussen! Zij zorgen
er mee voor dat tal van activiteiten georganiseerd kunnen worden, dat er extra zorg kan zijn voor mensen die dat nodig hebben en dat via tal van adviesraden ieders stem gehoord wordt.
Al deze vrijwilligers worden door de diensten waarbij ze hun
vrijwilligerswerk doen altijd goed in de watten gelegd. Als
extraatje kregen zij daar op zondag 28 februari nog een spetterende voorstelling door Schotense kunstenaars bovenop. De
eveneens jarige Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia bracht een
(weliswaar ingekorte) versie van haar verjaardagsvoorstelling
met Perfavore, de Slisseploeg en enkele extra muzikanten als
gast. Schepen Lieven De Smet onderstreept hiermee het belang
van de vrijwilligers voor de gemeente en het OCMW.
We vroegen drie vrijwilligers naar hun belangrijkste motivatie om
mee hun schouders te zetten onder hun gemeente of OCMW.

Dienstencentrum

Tinne La Fontaine, vrijwilligerster LDC 't Dorp
"Ik ben bijna vanaf de opening van het dienstencentrum daar actief als vrijwilliger. Toen
werkte ik nog halftijds 's nachts met heel wat
vrije tijd, maar vooral... mijn brugpensioen
kwam in zicht en ik wilde het gevreesde 'zwarte
gat' geen kans bieden. Ik begon toen als vrijwillige chauffeur maar ondertussen ben ik bijna
dagelijks aanwezig in het dienstencentrum en
zet ik me voor verschillende zaken in.
Zo help ik op maandag de mensen van de
hobby, vervoer ik op woensdag mensen naar
het zwembad, verzorg ik op donderdag samen
met een andere vrijwilligster de ontspanningsmassages en op vrijdag bied ik ondersteuning
bij de bedeling van de maaltijden. Eenmaal per
maand organiseer ik met Mariette en Mieke
een dessertnamiddag. Daarnaast kunnen ze

op me rekenen als er hulp nodig is bij feestjes.
Soms wordt me gevraagd: 'Zie je het nog zitten? Wordt het niet wat veel?' En dan durf ik
volmondig te zeggen dat ik het nog steeds met
evenveel enthousiasme doe. Al die afwisseling
geeft me zo veel voldoening. Je krijgt er zo
veel voor terug; tevreden mensen, affectie...
Af en toe gun ik mezelf een weekje 'vakantie'
en daarna sta ik er weer. Hopelijk kan ik hier
nog lang van genieten."

Milieudienst

Ingrid Denissen, secretaris Milieuraad en
actief (wereld)natuurbeschermster
Ik woon op de Zeurt, een wijk met een heel
'natuurrijk' karakter. Toen ik er twintig jaar
geleden kwam wonen, waren er een aantal
dossiers in omloop die daarop een aanslag
wilden plegen. Omdat we daar met de buurt
tegen wilden protesteren, kwam ik bij de Milieuraad terecht om onze stem te laten horen.
En ik ben er gebleven.
Ondertussen ben ik secretaris van de milieuraad en ben ik niet alleen meer met mijn
eigen wijk bezig, maar ook met andere dossiers in Schoten. Ik vind het nogal belangrijk
dat de groene gordel van Schoten – waar de
Zeurt ook deel van uitmaakt – intact blijft en
zo mogelijk verbetert. Ik zal dus evengoed
een lans breken voor pakweg het behoud
van bos in Schotenhof, de inrichting van
een natuurreservaat in de Schijnvallei of de
duurzame uitbouw van de kmo-zone op het
Wytschot. Hoewel een milieuraad adviserend
werkt, worden dossiers met een 'groene' bril
bekeken, zodat een evenwicht kan gevonden
worden tussen de belangen van de harde en
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de zachte sector. Erg interessant om hier als
vrijwilliger bij betrokken te worden!
Nu, mijn echte passie zijn de fascinerende
en intelligente olifanten. Ze worden massaal
afgeslacht voor hun ivoren tanden. De milieuraad van Schoten heeft daar spijtig genoeg
geen directe impact op maar hierbij alvast een
oproep om nooit ivoor te kopen"

Park Happening

Frank Vandendries, vrijwilliger jeugddienst
Frank Vandendries werd ooit door de jeugddienst gevraagd om iemand te vervangen
tijdens het Beleg van Schoten. "Er had iemand
op de valreep afgezegd om de toegangscontrole te doen. Sinds dat eerste contact met
de jeugddienst ben ik vrijwilliger gebleven."
Het enthousiasme en de toewijding die de
jeugddienst uitstraalt, hebben een duidelijk
effect op de vrijwilligers. "Ook bij mij", zegt
Frank die nu al ruim tien jaar vrijwillig mee helpt
op Park Happening Schoten. In het begin deed
Frank enkel de toegangscontrole, later werd hij
gevraagd om als sectieverantwoordelijke op te
treden. "Het opbouwen van de tent aan het begin van de zomer is een kolfje naar mijn hand.
Het is hard werken, zeker met uitschietende
zomerse temperaturen. Enkele dagen voor Park
Happening Schoten vind je mij ook terug in het
park om samen met andere vrijwilligers en de
jeugddienst de laatste dingen in orde te maken voor het evenement van start kan gaan."
Op de dag zelf is Frank in zijn element. Als
vliegende medewerker zet hij de laatste
puntjes op de spreekwoordelijke 'i' zodat bezoekers een leuke dag kunnen beleven. "De
vriendschappen die je opbouwt met tal van
andere vrijwilligers en de medewerkers van
de jeugddienst zijn onbeschrijfelijk en zijn een
beloning op zich. Maar die honderden kinderen
en jongeren die zich een dag kunnen uitleven
en feesten, dáár doe ik het voor. Dat doet mij
bovenal nog het meeste plezier. Ik kijk alvast
uit naar de volgende editie."
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Open dag GAMW

Namiddag

[ Jozef Van Craenstraat 4, Schoten ]

Zaterdag 19 maart krijgt iedereen de kans om de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord (beter) te leren kennen!
Wat staat er op de planning?

13u00-16u00 Doorlopend instrumentenproeverij (vanaf 5 jaar)
		
Professionele leerkrachten staan klaar om je de wondere
wereld van muziek, woord en dans te helpen ontdekken.
Er zijn leuke prijzen te winnen! Inschrijven is niet nodig.

Voormiddag

Avond

[ Jozef Van Craenstraat 4, Schoten ]

[ CC de Kaekelaar – St. Cordulastraat 10, Schoten ]

09u00-13u00 Doorlopend open lessen en optredens

17u00-18u00 Gratis workshops Pop & Jazz (voor iedereen)
		
Kom de handen uit de mouwen steken in deze workshops
onder begeleiding van professionele muzikanten.

09u30-10u00	Onthaal voor de workshops
10u00-12u00 Workshops Muzisch Bad (voor 5 tot 12-jarigen)
		
Wil je een nieuwe muzische wereld ontdekken? Voelen
wat je stem te bieden heeft? Spelen met woorden, klanken en ritme? Graag in de spotlights en op de planken
staan? Dan ben je welkom in onze workshops met woord,
dans en muziek!
11u00-12u00 Panelgesprek ouders 'Iedereen een kunstenaar':
		
Tijdens het panelgesprek krijgen de ouders de kans om
vragen te stellen aan de directie en de leraren.
12u00-12u15 Toonmoment workshops:
		
Alle ouders en andere belangstellenden kunnen tijdens
het toonmoment bewonderen wat de kinderen tijdens
de workshops hebben gecreëerd.
12u00

Gratis broodjesmaaltijd voor deelnemers Muzisch Bad!

		
		

Inschrijving Muzisch Bad:
Bezorg voor 12 maart de ingevulde inschrijvingsstrook
aan de academie in de Jozef Van Craenstraat 4 OF
schrijf je kind in via mail (els.caremans@schoten.be)
met opgave van naam, leeftijd, adres, e-mail, telefoon,
naam van één van de ouders en van de basisschool. Je
krijgt een bevestiging van de inschrijving.

Aanpassing en modernisering internetreglement bibliotheek – Het internetreglement van de bibliotheek werd geactualiseerd op verzoek van de beheerraad.
Het stamde immers nog uit de begintijd
van het internet, en sprak over diskettes
etc. Nu is het volledig aangepast aan de
hedendaagse media.
Parkeerregeling Voorschotenlaan – Het
voetpad voor dienstencentrum Cogelshof
is moeilijk toegankelijk voor personen
met een handicap omdat auto's voor de
boordsteenverlaging parkeren. Daarom
wordt parkeren in de Voorschotenlaan
verboden vanaf huisnummer 3, ter
hoogte van Cogelshof. Er worden aangepaste borden geplaatst om deze regeling
aan te duiden.
Kostprijs IBL – Leners die een boek/cd/
dvd willen ontlenen dat onze bibliotheek
niet bezit, kunnen dit via IBL (interbibliothecair leenverkeer) aanvragen in onze
bibliotheek. De aanvraag vertrekt dan
naar een bibliotheek die dit werk wel
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heeft. Op deze wijze kunnen de leners
(bijna) alles ontlenen uit alle Vlaamse
bibliotheken. De provincie Antwerpen
besliste eind 2014 om de IBL-transactiekosten niet langer te subsidiëren. Vanaf
1 november 2015 betaalt de provincie
ook niet meer voor de licentiekosten voor
het gebruik van de IBL-software "Impala"
van de Universiteit Antwerpen. Dat maakt
dat het leenverkeer tussen bibliotheken
duurder wordt. Daarom besloot de gemeenteraad om een deel van deze kosten
door te rekenen aan de aanvragers van
werken uit een andere bibliotheek. Vanaf
1 januari 2016 betaalt men (bij afhaling)
3 euro in plaats van 2 euro per IBL. De
uitleentermijn blijft hetzelfde.

		
		

Inschrijving workshops Pop & Jazz:
Schrijf je uiterlijk 12 maart in via een mail naar niko.deman@telenet.be! Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer en ook welk instrument je bespeelt of wilt bespelen!

18u00-18u30 Gratis frietjes voor de workshopdeelnemers!
18u30-...
		

Kaekelrock: optredens popjazz bands (voor iedereen)
De kers op de taart van de open dag is het gratis festival
Kaekelrock, gebracht door onze leerlingen van de afdeling
Pop/Jazz. Alle combo's bezetten die avond het podium.
Of je nu houdt van Swing, Cool of Free Jazz, onstuimige
pop en rock 'n roll, of weemoedige blues... Er is sowieso
muziek bij die ook jou zal bekoren! Jean-Bosco Safari is
onze special guest!

privéfirma te contacteren en te betalen.
Het bedrag dat daarvoor wordt aangerekend is niet van toepassing wanneer de
ontgraving of verplaatsing gebeurt op
bevel van een gerechtelijke instantie,
bij herschikking van de begraafplaats
op initiatief van de gemeente. Er moet
wel altijd voorafgaande toestemming
gevraagd worden aan de burgemeester.
Goedkeuring gebruiksreglement zomertent – Dit jaar stelt de gemeente voor
de vierde keer een zomertent op in het
park. De samenwerking met de gekende
initiatieven verloopt vlotter en vlotter,
en de meeste pijnpunten zijn ondertussen weggewerkt. Daarom besloot de
gemeenteraad om het gebruiksreglement
van de zomertent goed te keuren voor
meerdere jaren. Het reglement werd vóór
goedkeuring nog lichtjes aangepast, om
er de laatste kinderziekten uit te halen
(bijvoorbeeld het aantal toiletten en de
uitdrukkelijke vraag naar respect voor
het grasveld). Deze nieuwe versie is nu
officieel goedgekeurd.

Ontgraven stoffelijke overschotten of
asurnen – In het verleden realiseerde de
gemeente zelf het ontgraven van stoffelijke resten of asurnen, en het verplaatsen
of verwijderen van asurnen uit een urnenkelder of het columbarium, maar vanaf dit
jaar zal een privéfirma daarvoor instaan.
De aanvragers dienen dan ook zelf een
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Belasting op valse alarmmelding – Vanaf
een tweede onterechte interventie bij een
alarmmelding (per 2 jaar) wordt een belasting aangerekend van 125,00€. Voor
de duidelijkheid: Het gaat om meldingen
als gevolg van een vals alarmsignaal, en
politie-interventies wegens alarmmeldingen waarbij er geen contactpersoon of
bewakingsagent bij de plaats van het
alarm aanwezig is op het moment dat
de politiediensten arriveren.
Vergoeding voor niet-verplicht advies
bij vergunningsaanvraag – Sinds vorig
jaar is het verplicht om bij bepaalde
vergunningsaanvragen zelf advies in te
winnen bij het Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen, en toe te voegen bij het
aanvraagdossier. Bij andere vergunningsaanvragen is een aftoetsing bij een stedenbouwkundige ambtenaar voldoende,
maar deze kan de taak ook delegeren
naar ATO vzw bij Agentschap Toegankelijk
Vlaanderen. Het is immers onmogelijk
voor deze stedenbouwkundige ambtenaar om alle bouwaanvragen zelf te

[ GEMEENTEraad + wijkvereniging ]

Nieuwe wijkvereniging 'De Zwaan'
'Nieuwe' is misschien niet meteen de correcte term; het betreft namelijk de
vroegere wijkverenigingen 'Ter Heide' en 'Sas 6' die samensmolten in buurtvereniging 'De Zwaan'. Hun werkingsgebied wordt begrensd door de E19, het Antitankkanaal, de Zandstraat en privédomein La Garenne. Ook een gedeelte van de
Albertdreef (eigenlijk grondgebied Sint-Job-in-'t-Goor) wordt mee geadopteerd.
Aan de Brechtsebaan lag vroeger een taverne,
'De Zwaan', en ook op oude landkaarten wordt
het gebied, waar de twee wijken in het noordoosten van Schoten zich situeren, 'De Zwaan'
genoemd. Vandaar de naamkeuze voor de
nieuwe wijkwerking.
Als eerste officiële activiteit werd eind januari
een startvergadering met nieuwjaarsdrink georganiseerd in verblijfspark Dennenbad. Wel 97
wijkbewoners namen deel aan de algemene
vergadering, terwijl 160 mensen de receptie
bijwoonden, waardoor 'De Zwaan' meteen
een heel succesvolle vlucht kreeg. En dat is
heuglijk nieuws.

Pampa's

Programma

Vele, vooral oudere Schotenaren noemen de
wijk – die relatief ver van het centrum ligt – wel
eens smalend 'de pampa's'. In het verleden
had deze buurt regelmatig met wateroverlast
te kampen. Maar die situatie werd al sinds geruime tijd rechtgezet. Daarnaast worden op dit
moment de kleine straatjes van de buurt rond
Sas 6 één voor één heraangelegd en voorzien
van riolering, en schenkt de gemeente de wijk
een nieuwe speeltuin.

5 maart: Toneel Massakker
7 mei: Wandeling 'La Garenne'
12 juni: Wijknamiddag met petanquetornooi
7 augustus: Fietstocht.
17 september: Wijkbarbecue

Niet op de barricaden
'Er wordt dan wel te hard gereden op de Brechtsebaan en de omgeving van de E10-plas is al
te vaak één grote vuilnisbelt, maar toch is het
niet zozeer de bedoeling van onze wijkvereniging om op de barricaden te gaan staan", stelt
Mike Valcke, nieuwbakken voorzitter van de
wijkvereniging.

Het nieuwe wijkbestuur, met voorzitter Mike Valcke (2e links achteraan) en
schepen Iefke Hendrickx (rechts vooraan), die de wijk succes toewenst.

screenen op de overeenstemming met de
verordening. De kost verbonden aan de
screening van alle stedenbouwkundige
vergunningen door het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen zou echter zodanig
oplopen dat er gevraagd is aan de gemeentelijke werkgroep Toegankelijkheid
om de stedenbouwkundige hierin bij te
staan. Zij zullen de facultatieve adviezen
opmaken waardoor op termijn enkel de
verplicht in te winnen adviezen nog doorgestuurd zouden moeten worden naar
het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
Om deze niet-verplichte adviezen op een
correcte en grondige manier te kunnen
opmaken, vraagt de werkgroep vanaf nu
een vergoeding van 50 euro per dossier.

Behoud tussenkomst bij incontinentie
en nierdialyse – De gemeente Schoten
blijft een toelage van 45,00€ per jaar
verlenen aan personen met incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in
thuisverzorging. De tussenkomst is niet
geldig voor wie permanent is opgenomen

straten die, gescheiden door veel water, toch
hun weg naar elkaar vinden en samen de uitdaging aangaan om als betere buren sterker naar
buiten te komen.' Schepen Iefke Hendrickx
(N-VA) woonde de feestelijkheden bij, wenste
alle wijkbewoners veel succes toe en verzekerde hen van de steun van het gemeentebestuur.

"Onze prioriteiten zijn daarentegen het verbeteren van de sociale contacten tussen
de wijkbewoners onderling en samen leuke
dingen organiseren. Wijk 'De Zwaan' wil een
prachtig voorbeeld zijn van een verzameling

in een verzorgingsinstelling, ziekenhuis
of rusthuis.

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100%
gerecycleerd papier. Verantwoordelijk uitgever
is het college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Katrien Debaene, Dominiek Diliën en
Karolien Selleslags. Dit is de eerste editie van
hoofdredacteur Katrien Debaene.
Opmaak: X-OC.
Aan dit nummer werkten ook mee: Wouter Peeters,
Annick Degrève, fotografen Paul de Groot en
Dirk Cuyt.
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 mei. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in
de Bode van Schoten en www.schoten.be.

vermindering van zelfredzaamheid heeft
van ten minste 9 punten. Het bedrag van
de toelage wordt onder andere berekend
op basis van het totale aantal aanvragen
dat binnenkomt vóór 1 november 2016.

Behoud tussenkomst begrafeniskosten
oud-strijders – In de gemeenteraad werd
besloten dat er bij het overlijden van
een oud-strijder (1914-1918 en 19401945) een gemeentelijke tussenkomst
van 30,00€ beschikbaar blijft voor de
begrafeniskosten, op voorwaarde dat de
overledene op de dag van het overlijden
ingeschreven was in Schoten.

Subsidies groendak, zonneboiler en
hemelwaterton – De gemeente schenkt
subsidies aan wie investeert in een groendak, zonneboiler of hemelwaterton. Voor
een groendak bedraagt deze subsidie
maximaal 31,00€ per vierkante meter of
500,00€ in totaal. Voor een zonneboiler is
dat 500,00€, en voor een hemelwaterton
50% van de kostprijs met een maximum
van 50,00€. De aanvraag van een toelage gebeurt via het aanvraagformulier
'milieumaatregelen 2016', dat volledig
ingevuld (incl. verplichte bijlagen) bij het
college van burgemeester en schepenen
van Schoten wordt ingediend.

Toelage voor kinderen en volwassenen
met een handicap – Moeders die de opvoeding en verzorging van zwaar gehandicapte kinderen op zich nemen, krijgen in
2016 een toelage van 246,00€ per kind.
Bij afwezigheid van de moeder komt de
vader of een andere verwante persoon die
voor het kind zorgt in aanmerking. Volwassenen met een handicap ontvangen ook
een toelage indien ze niet in een instelling
of rusthuis ingeschreven staan en thuis
verzorgd worden. Deze toelage is enkel
geldig indien de persoon in kwestie een

Aanstelling nieuwe ambtenaar voor
GAS-boetes – Mevrouw Lobke Goormans,
juriste bij Igean milieu & veiligheid, werd
aangesteld als sanctionerend ambtenaar
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betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Zij ondersteunt
Hilde Boyens omdat er waarschijnlijk een
grote toename van te verwerken dossiers
aankomt, vanwege een nieuwe GAS-wet
die verband houdt met overtredingen op
stilstaan en parkeren.
Voorlopige straatnaam 'Beekpad' –
Om verwarring bij de hulpdiensten te
vermijden, wil de gemeente Brasschaat
namen toekennen aan alle paden in het
park van Brasschaat. Het kronkelende
pad naast de Laarse Beek loopt over
Schotens grondgebied, en dus moest er
beslist worden over de straatnaam. Eerst
werd nog getwijfeld tussen 'Beekpad' en
'Laarsebeekpad', maar omdat die tweede
erg lijkt op 'Laarsebeekdreef' (aan de
andere kant van de Elshoutbaan), werd
toch voor de eerste optie geopteerd. De
naam 'Beekpad' wordt dus aanvaard
als voorlopige straatnaam voor het pad
langs de Laarse beek. Na publicatie en
een openbaar onderzoek zal de nieuwe
straatnaam definitief vastgelegd worden.
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Agenda

Woensdag 2 maart
Donderdag 3 maart
Vrijdag 4 maart
Zondag 6 maart
Dinsdag 8 maart
Woensdag 9 maart
Zondag 13 maart
Woensdag 16 maart
Donderdag 17 maart
Maandag 21 maart
Dinsdag 22 maart
Woensdag 23 maart
Donderdag 24 maart
Zondag 27 maart
Donderdag 31 maart
Vrijdag 1 april
Donderdag 7 april
Vrijdag 8 april
Dinsdag 12 april
Dinsdag 21 april
Zondag 24 april
Maandag 25 april
Dinsdag 26 april
Woensdag 27 april
Donderdag 28 april
Dinsdag 10 mei
Zondag 15 mei
Zondag 15 mei
Zondag 22 mei
Donderdag 26 mei

20u
De Kaekelaar
Hoop
20u
De Kaekelaar
Konijn met pruimen (15+)
10u30 Kasteel van Schoten
Myanmar: het gouden land
11u
De Kaekelaar
Schots en scheef (3+)
14u	Op verplaatsing
Museum van douanen en accijnzen
20u
De Kaekelaar
Duizend man sterk
14u
De Kaekelaar
Het geslacht Borgia, marathon
14u
Kasteel van Schoten 	Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is (6+)
20u
De Kaekelaar
The Mess
14u
De Kaekelaar
Birdman
14u
De Kaekelaar
Bridman
14u
De Kaekelaar
Pettson en Findus: Vergetelingetjes (4+)
20u
Kasteel van Schoten
Shenandoah special
11u
Kasteel van Schoten
Duo Andaluza
14u
De Kaekelaar
Seniorenshow
14u
De Kaekelaar
Seniorenshow
20u
Kasteel van Schoten
Few Bits
14u
De Kaekelaar
Station (6+)
14u	Op verplaatsing
Duitse sporen in Antwerpen
13u30 Kasteel van Schoten
Kijken is de kunst
11u
Kasteel van Schoten
Chin Cheng Lin
14u
De Kaekelaar
Brabançonne
20u
De Kaekelaar
Brabançonne
14u
De Kaekelaar
Manneke Maan (5+)
20u
De Kaekelaak
Nachtegaal
14u	Op verplaatsing
instrumentenbouwers Faes & Toté
13u
De Kaekelaar
FoeTSHI (6+)
15u
De Kaekelaar
FoeTSHI (6+)
14u
Kasteel van Schoten 	Ik-jij-wij (10+)
20u
De Kaekelaar
Dood van een handelsreiziger

theater door Braakland/ZheBilding en De Queeste
door Laika en BOS+
Volzet
cursus
theater door Tout Petit i.s.m. Gezinsbond
uitstap
Volzet
muziek door Mich Walschaerts
Volzet
theater door Toneelgroep NUNC
tentoonstelling met workshop door Luxemburg i.s.m. Gezinsbond Volzet
muziek door Daan
film i.s.m HVV en Seniorenraad
film i.s.m HVV
grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Kasteelconcert
Volzet
aperitiefconcert
muziek i.s.m. Seniorenraad en Raad voor personen met een handicap
muziek i.s.m. Seniorenraad en Raad voor personen met een handicap
kasteelconcert
muziek door Zonzo Compagnie i.s.m. Gezinsbond
uitstap
Volzet
cursus
aperitiefconcert
film i.s.m. HVV en Seniorenraad
film i.s.m. HVV
grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst
muziek door Esmé Bos en Bart Voet
uitstap (atelierbezoek)
Volzet
theater met workshop door FroeFroe i.s.m. Gezinsbond
theater met workshop door FroeFroe i.s.m. Gezinsbond
Volzet
tentoonstelling met geleide rondleiding door Rasa
theater door ’t arsenaal
Volzet

Cultuurcentrum Schoten, sint-cordulastraat 10, (03)680.23.40, cultuurdienst@schoten.be zie ook www.ccschoten.be
Open van maandag tot en met vrijdag 9 - 12.30 uur, woensdag 13.30 - 15.30 uur en donderdagavond van 16 - 19 uur

