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Gif op je stoep en in je tuin is niet verstandig. 
Niet voor de gebruiker, niet voor fauna en flora, 
maar ook niet voor het drinkwater. Daarom 

Schoten neemt tweejaarlijks, in de oneven 
jaren, deel aan de Week van de Amateur-
kunsten (WAK). Een stuurgroep met vrijwil-
ligers onder leiding van Ignace Sysmans, 
WAK-coördinator, zorgt dan samen met tal 
van kunstenaars voor een mooi programma. 

In 2017 stond een grote editie van de Week 
van de Amateurkunsten op het programma. 
De Sint-Cordulastraat werd het “kunstcen-
trum” van Schoten, met kunst van de Sint-
Cordulakerk tot en met De Kaekelaar, en met 
uitlopers naar de Gemeentelijke Academie 
voor Muziek en Woord, het Kasteel van 
Schoten en Zaal Forum.

In 2018 worden de amateurkunstenaars zelf 
in de watten gelegd op een trefmoment op 1 
mei van 9u30 tot 13u30 in het Kasteel van 
Schoten. Thema van de trefdag is “Kleuren 
binnen of buiten de lijnen”. Er wordt dan ook 
een begin gemaakt met de voorbereidingen 
voor de volgende grote editie. Die zal plaats-

Haar kookboeken ‘Nooit meer diëten’ vliegen de deur uit en 
ze presenteert intussen haar eigen kookprogramma op vtm. 
Sandra Bekkari was op donderdag 1 februari te gast in CC De 
Kaekelaar, waar ze een lezing gaf over haar Sana-methode. In 
zeven stappen legde ze uit hoe je stap voor stap de omscha-
keling kan maken naar een gezonder eetpatroon. 

De vrijetijdspas van de gemeente Schoten geeft 
je een directe korting van 50 procent op ver-
schillende vrijetijdsactiviteiten bij sportclubs, 
jeugdbewegingen, cultuurverenigingen…
De vrijetijdspas is er voor Schotenaren die:
•	 recht	hebben	op	een	verhoogde	tegemoet-

koming bij hun ziekteverzekering
•	 een	attest	hebben	van	schuldbemiddeling
•	 een	 geldig	 doorverwijzingsattest	 hebben	

(van OCMW, CAW of Koraal VZW)

Vraag je pasje gratis aan op www.schoten.be/
vrijetijdspas of aan de Balie Vrije Tijd (Sint-Cor-
dulastraat 10, 2900 Schoten). Op de website 

Zo’n 300 mensen, waaronder hooguit een 
tiental mannen, zakten af naar De Kaekelaar. 
Sandra Bekkari begon haar lezing met de aan-
wezigen attent te maken op de gevaren van 
verborgen suikers en het effect ervan op je li-
chaam. Stapsgewijs werkte ze richting haar Sa-
na-methode, waarbij je een gezond voedings-
patroon hanteert, maar nog altijd kan blijven 
genieten van eten. De Sana-methode is volgens 
Bekkari dus geen dieet, maar een levensstijl. 

Bekkari maakte haar lezing persoonlijk door te 
vertellen hoe ook haar leven soms hectisch 
kan zijn, vooral ’s morgens met het gezin. 
“Daarom is planning echt essentieel”, zegt 
ze. “Ga in het weekend naar de winkel met de 
maaltijden voor de hele week in je achterhoofd. 
Zo heb je steeds iets gezond én lekkers in je 
ijskast wanneer je thuiskomt na een vermoei-
ende werkdag. Ook kan je bepaalde dingen, 
zoals cruesli met chocolade, op voorhand 
maken zodat je de pot ’s morgens maar op 
tafel hoeft te zetten.” 

Sandra Bekkari

zet de gemeente al jaren in op een meer 
bijenvriendelijke technieken en hoopt ze 
dat tuinbezitters mee op de kar springen. 
Wie nog pesticiden (herbiciden, gif) in het 
tuinhok heeft staan, kan deze op zaterdag 
21 april 2018 en de week die daarop aansluit 
gratis inleveren aan de KGA-stand op de 
recyclageparken.

Wie dit doet, zal beloond worden met een 
zogenaamde voegenborstel, een handig 
hebbeding aangeboden door de Vlaamse 
Milieumaatschappij in samenwerking met 
VELT. We hoeven natuurlijk niet te zeggen dat 
pesticiden nooit in de riolering, gracht of in 
de bodem mogen geloosd worden. Bijhouden 
en straks inleveren is de boodschap.
 

ruil je pesticiden voor 
een gratis voegenborstel

vinden van vrijdag 26 april tot en met zondag 
5 mei 2019. 

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de 
trefdag, kan zich melden bij de cultuurdienst. 
Deelnemen aan de trefdag houdt geen ver-
plichting in om ook in 2019 effectief deel te 
nemen aan de Week van de Amateurkunsten. 
Doel is vooral om een ontmoeting te organise-
ren tussen amateurkunstenaars in Schoten.

Cultuurdienst, Sint-Cordulastraat 10
cultuurdienst@schoten.be – 03 680 23 40

Week van de amateurKunsten

Krijg korting met vrijetijdspas
vind je ook meer info over de vrijetijdspas en 
alle activiteiten waarvoor je hem kan gebrui-
ken. Zodra de gemeente je aanvraag goedkeurt, 
krijg je je vrijetijdspas via de post toegestuurd. 
Had je in 2017 al een vrijetijdspas? De pasjes 
worden niet automatisch verlengd. Daarom 
vraag je best in 2018 een nieuwe aan. 

Hopelijk wordt 2018 weer een jaar vol leuke 
vrijetijdsactiviteiten waar iedereen van kan 
genieten. 

www.schoten.be/vrijetijdspas –03 685 19 18
laura.peelman@schoten.be
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1722…
Dat is het nummer dat je kan bellen tijdens 
een storm of wateroverlast als je de brandweer 
nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in le-
vensgevaar is. Nummer 1722 moet ervoor zor-
gen dat de noodcentrales 112 niet overbelast 
geraken bij onweer en dat mensen die in le-
vensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten. 

Nadat je het nummer 1722 gebeld hebt, is het 
verder belangrijk om geduldig te wachten op de 
komst van de brandweer. Zij bekijken situatie 
per situatie en bepalen wie het eerst verder 
geholpen moet worden. Dit betekent ook dat 
je in sommige gevallen wat langer zal moeten 
wachten, opdat de brandweer eerst mensen 
die in levensgevaar zijn, verder kan helpen.
 
De activatie van het nummer 1722 zal steeds 
via kranten, radio, televisie en sociale media 
aangekondigd worden. Sla het nummer uit 
voorzorg dus op. Plof plof plof

De Kasteeldreef is één van de mooiste stra-
ten van Schoten. Dat is mede te danken aan 
de prachtige hoge beuken die er staan. Maar 
de bomen - waarvan sommige exemplaren 
160 jaar oud zijn - hebben erg te lijden onder 
het huidige parkeerregime. Om ze te redden, 
zal het gemeentebestuur de bermen laten 
‘ploffen’. De plofmethode bestaat erin onder 
hoge druk lucht tussen de wortels te persen 
waardoor de verdichte bodemdeeltjes uiteen 
gereten worden. Tegelijkertijd worden er voe-

Be-alert 
in vijf vragen

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
de overheid jou verwittigt en instructies geeft 
bij een noodsituatie, bijvoorbeeld ramen en 
deuren sluiten bij een brand. Je kan een BE-
Alertbericht ontvangen via sms, een gesproken 
bericht of een e-mail.
 
Hoe schrijf ik me in?

Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je 
op de hoogte gehouden als er iets gebeurt bij 
je thuis. Wil je ook verwittigd worden bij een 
noodsituatie op het werk of bij jouw familie? 
Je kan meerdere adressen registreren.
 

Meteen verwittigd bij noodsituatie? 
registreer je op Be-alert

Een grote brand, overstroming of stroom-
onderbreking? Bij een noodsituatie in onze 
gemeente willen we jou graag snel verwittigen. 
Daarom maakt Schoten gebruik van BE-Alert, 
een nieuw systeem dat je meteen op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, 
e-mail of telefoon.

Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook 
inschrijven?

BE-Alert kan een bericht versturen via ver-
schillende kanalen. Je kan verwittigd worden 
via sms, e-mail of via een gesproken bericht 
op een vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen 
smartphone te hebben.
 
Is BE-Alert gratis?

Ja. Je kan je volledig gratis registreren via 
www.be-alert.be.
 
Wat moet ik doen als ik een berichtje van 
BE-Alert ontvang?

 Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij 
een brand zal je bijvoorbeeld gevraagd worden 
om naar binnen te gaan en ramen en deuren 
te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk.
 

1722

registreer je vandaag nog 
via www .be-alert .be .

dende bestanddelen en gepofte kleideeltjes 
in de bodem ingebracht om de luchtkanalen 
open te houden. 

Het is de bedoeling dat er op termijn een 
evenementenparking aan de Hoogmolenbrug 
aangelegd wordt. Dan mag er niet langer gepar-
keerd worden op de bermen van de Kasteel-
dreef. Zo kunnen er mooie bodembedekkers 
en zelfs blauwe boshyacinten aangeplant 
worden. 
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Strijd samen met Schoten 
mee voor de titel van 

‘Gemeente met 
de Kleinste 
Voetafdruk’
Het klimaat is een zaak van ons allemaal. 
Daarom neemt de gemeente Schoten deel 
aan de Klimaatstrijd van de provincie Ant-
werpen. De gemeente die de meeste voor-
uitgang boekt, mag de beker van ‘Gemeente 
met de Kleinste Voetafdruk’ op de schouw 
van het gemeentehuis zetten.

Om te winnen hebben we jouw hulp nodig. 
Hoe kan je helpen? Door de komende 
maanden stap voor stap je ecologische 
voetafdruk te verkleinen. Dat mogen gerust 
kleine stapjes zijn. Op www.deklimaatstrijd.
be vind je de link naar een superhandige 
app om je daarbij te helpen. Die berekent je 
persoonlijke ecologische voetafdruk, daagt je 
uit en geeft handige tips en tricks. Als elke in-
woner een kleine stap zet, nemen we samen 
een grote sprong vooruit, recht naar de titel 
van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’.

Hebben we je hier warm gemaakt om er sa-
men met de hele gemeente keihard in te vlie-
gen? Surf dan snel naar www.deklimaatstrijd.
be en help ons mee naar de overwinning.

Frank De Vylder werd jaren geleden als lid 
toegevoegd door oprichtster Robin Ceusters. 
Ondertussen is hij zelf trotse beheerder van 
“Ge zij van Schoten als ge...”. De bewonersgroep 
kent een uitzonderlijk succes. De teller staat 
ondertussen al bijna op 16.000. “Waaraan 
dat ligt? Geen idee, misschien komt het door 
de mond- aan mondreclame. Je komt bij ons 
terecht in een groep met gelijkgestemden”, 
zegt Frank.

reddingsoperatie
“Ge zij van Schoten als ge…” laat de positieve 
kant zien van sociale media. Van verzuring is 
geen sprake. Frank herinnert zich vooral het 
verhaal van de man die zijn kat moest laten 
opereren. Duur, maar levensnoodzakelijk. “Dat 
was voor hem niet haalbaar door de hoge 
kostprijs. Na een oproep verzamelde de groep 
in recordtijd het bedrag bijeen. Zo hielpen we 
het arme dier (en zijn baasje).”

Sociale mediagekte in Schoten
De Schotenaar is zot van sociale media, dat is wel zeker . De populaire Facebookgroep ‘Ge zij van 
Schoten als ge…’ verwelkomde onlangs haar 15 .000ste lid . 

Politiezone Schoten online

op bezoek bij Facebook
Het succes van de groep is zelfs Facebook 
België niet ontgaan. Facebook nodigde Robin 
Ceusters en Frank De Vylder uit voor een 
bedankje. 

“Facebook ontving ons 
als koningen!”

We kregen een rondleiding op het Belgische 
hoofdkwartier. Er was een kleine receptie met 
de beheerders van verschillende Facebook-
groepen en vervolgens een toespraak van de 
CEO, Alexis Lebedof. Om af te sluiten trakteerde 
Facebook op een walking diner.”

Frank hoopt dat de Facebookgroep vooral blijft 
zoals ze nu is: “Een virtuele ontmoetingsplaats 
voor Schotenaren en sympathisanten. Zolang 
ik dit mag blijven doen, blijf ik met het aller-
grootste plezier beheerder.”

Gemeente Schoten online
Ook de gemeente Schoten zet volop in op 
sociale media. Sinds de (her)lancering van 
onze profielen op Facebook, Twitter en Insta-
gram, kwamen er heel wat nieuwe volgers bij. 
Afgelopen jaar trakteerden we de 4.000ste 
Facebookfan nog op een heerlijke taart. 

www.facebook.com/gemeenteschoten
Op onze Facebookpagina lees je leuke en 
informatieve berichten. Maar je kan er ook 
terecht met vragen of opmerkingen.

www.twitter.com/gemschoten
Hou het Twitterprofiel in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes uit Schoten. Kort en bondig.

www.instagram.com/gemeenteschoten
Op Instagram bekijk je dan weer de mooiste 
foto’s en filmpjes. 

Gebruik je de hashtag #Schoten? Dan delen 
wij misschien wel je foto of verschijnt hij in de 
fotorubriek achteraan de Info Schoten.

Politiezone Schoten zette 2018 in met een 
digitale knaller. Maandag 8 januari 2018 lan-
ceerden ze een gloednieuwe website www.po-
litieschoten.be en een eigen Facebookpagina
www.facebook.com/politieschoten.be.

De politie toont je wie ze zijn en waarmee 
ze jou kunnen helpen. Je leest er nieuwtjes, 

veiligheidstips, verloren voorwerpen en ver-
keersinformatie. Volg ze en blijf op de hoogte.
De website en Facebookpagina zijn nog volop 
in beweging en krijgen regelmatig nieuwe 
informatie. 

Reacties en opmerkingen zijn altijd welkom via 
PZ.Schoten@police.belgium.eu of 03 680 12 70.
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Hij loopt honderd kilometer in iets meer dan 
zeveneneenhalf uur tijd, oftewel bijna een 
volwaardige werkdag voor de meesten onder 
ons. Gert, die ook leraar Duits is, kreeg pas 
op 37-jarige leeftijd de loopmicrobe te pak-
ken dankzij zijn sportieve collega’s van het 
Sint-Jozefscollege in Herentals. In het begin 
liep hij 5 tot 7 kilometer, maar al gauw nam 
de honger naar uitdaging de bovenhand en nu 
loopt hij gemiddeld 85 kilometer per week. “In 
mijn topweken loop ik wel tot 160 kilometer”, 
vertelt hij. “Sinds twee jaar werk ik vier vijfde 
om werk en training gemakkelijker te combi-
neren.” Trainen doet hij namelijk zes keer per 
week. Wanneer hij niet loopt, fietst hij. 

trainen in het buitenland 
Lopen naar school doet hij niet, maar wanneer 
Gert op school aankomt, heeft hij er soms zijn 
eerste training al opzitten. “Dan is mijn energie-
peil nog op z’n maximum. ’s Avonds is het ook 
te gevaarlijk omdat het nu nog vroeg donker 
is. Het liefst train ik in het Peerdsbos, aan de 

“lopen moet een deel 
van je leven worden” 
honderd kilometer aan één stuk lopen . Wie kan dat zeggen? Ultraloper 
Gert Mertens (53) uit Schoten doet het met ‘de vingers in de neus’ . 
Daarom wordt hij, net als een heleboel andere sporters, op 16 maart in 
de bloemetjes gezet tijdens de sportlaureatenviering die georganiseerd 
wordt door de sportraad van de gemeente Schoten . 

Vaart of aan het antitankkanaal. Daarnaast 
heb ik een buitenverblijf in Duitsland waar 
ik ook veel loop. Een looptraining of stevige, 
avontuurlijke wandeling in Zwitserland staan 
op het programma in de zomer wanneer het 
wedstrijdseizoen minder druk is.“ 

Vijftien. Zoveel paar loopschoenen heeft Gert 
om te trainen. Want elke schoen heeft wel één 
zwak punt. Dit wordt opgevangen door elke 
keer een ander type of ander merk te dragen. 
Wel heeft Gert een vast type wedstrijdschoen. 
“Het is een loopschoen van Nike, maar die ma-
ken ze niet meer. Misschien moet ik hen eens 
mailen om hen te overtuigen de productie te 
hervatten, want dat paar is écht mijn favoriet 
om wedstrijden te lopen.” 

Gepersonaliseerde 
sportdrank 
“Sommige wedstrijden bieden de mogelijkheid 
aan om je eigen bevoorrading te gebruiken, 
andere hebben daar de logistiek niet voor 

en voorzien een standaard sportdrank”, gaat 
Gert verder. “De 6-urenloop, mijn favoriete 
discipline, loop je steeds in rondjes van 1 tot 
3 kilometer en je komt dus elke keer voorbij 
de bevoorradingspost.” En dat is handig, want 
zo kan zijn vriendin de samenstelling van 
zijn sportdrank à la minute aanpassen. “Mijn 
sportdrank bevat een mix van zouten, suikers 
en water. Niet te veel water, anders moet ik te 
vaak plassen, waarvoor ik moet stoppen en 
tijd verlies.” Sommige lopers kunnen al lopend 
plassen, maar dat is niet voor Gert weggelegd. 
“Spijtig genoeg heb ik zo door drie keer te moe-
ten plassen tijdens het wereldkampioenschap 
100 kilometer in 2016 ongeveer drie minuten 
verloren. De loper voor mij kon dit al lopend 
en verloor geen tijd. Ik behaalde brons en hij 
zilver. Dat was echt jammer.” 

Zak letterkoekjes 
Na een wedstrijd eet Gert vooral voldoende 
noten, fruit en vis om zo zijn eiwitten, suikers 
en vetten weer aan te vullen. Tijdens lange 
trainingen in de bergen neemt hij wel eens 
een paar repen Snickers mee. “Of een zak 
letterkoekjes”, lacht hij. “Meer snoep ik niet. 
Gewicht is belangrijk voor een lange afstands-
loper. Geduld hebben is zeker ook een factor. 
Mensen kunnen veel meer dan ze zelf denken, 
dat wil ik graag benadrukken. Je kan op elke 
leeftijd leren lopen, maar je moet het wel tijd 
geven en er honderd procent voor gaan. Het 
moet een deel van je leven worden.”

Praktisch
Wat? Sportlaureatenvering 
Wanneer? Vrijdag 16 maart 2018
Waar? CC De Kaekelaar, Sint Cordulastraat 
10 in Schoten
Meer info? Sportdienst: 03/680.10.70
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De ‘poetsdienst van het OCMW’, zoals de dien-
stenonderneming al wel eens in de volksmond 
genoemd wordt, is een initiatief van de lokale 
diensteneconomie waar laaggeschoolden de 
kans krijgen op een reguliere tewerkstelling. 
Eén van de lieve huishoudhulpen is Rita. “De 
werkende gezinnen roepen vaak onze hulp in 
om werk en gezin op een comfortabele manier 
te kunnen combineren”, zegt ze. “De gepen-
sioneerden doen dat omdat het huishoudelijk 
werk hen wat te zwaar wordt, of omdat ze meer 
tijd in hun kinderen, kleinkinderen of hobby’s 
willen steken.”

Elke dag opnieuw halen de huishoudhulpen 
veel voldoening uit hun werk. “Ik doe mijn werk 
heel graag”, gaat Rita verder. “Ik schep graag 
orde en ik vind het echt geweldig wanneer 
ik na vier uur poetsen een proper huis kan 
achterlaten. Ik ben tevreden en de klant ook, 
een win-win situatie dus.” 

Eens per maand komen de collega’s samen 
tijdens een teamvergadering. “Dan praten we 
bij, maar vragen we ook onze vakantiedagen 
aan of stellen we vragen van algemene aard. 
Ook wisselen we informatie uit die ons kan hel-
pen bij het nog beter uitoefenen van onze job.”

Ben jij ook geïnteresseerd in een huis-
houdhulp? Dan kan je terecht bij het OCMW 
van Schoten: Myriam Kemland of Martine 
Hendrickx: 03/680.06.47 of Anne De Clerck: 
03/680.06.36

Samen beter voor Schoten
De dienstenonderneming dienstencheques van het oCMW-Schoten

hoe gaat de aanvraag 
in z'n werk?
Soms kom je een tijdje op een wachtlijst 
terecht en word je gecontacteerd wanneer er 
een plaats vrij komt. 

Bij 65-plussers komt de verantwoordelijke 
langs. Ze kan, indien nodig, helpen bij het 
aanvragen van een klantnummer bij de firma 
Sodexo die de cheques aanmaakt en ze 
helpt eventueel ook met de bestelling van de 
cheques. Er wordt ondertussen ook gepolst 
of het OCMW Schoten nog op een andere 
manier van dienst kan zijn, bijvoorbeeld met 
gezinszorg, taxicheques of een alarmappa-
raat.

hoeveel kost deze 
dienstverlening?
Een dienstencheque kost 9 euro. Daarmee 
betaal je 1 uur poetshulp. Per cheque krijgt 
men het jaar nadien 30 % terug betaald via 
de belastingen in een belastingkrediet. Deze 
terugbetaling geldt ook voor mensen die 
normaal geen personenbelastingen betalen.

hoe vaak komen de 
huishoudhulpen?
Dat hangt af van de wens van de klant: eens 
per week, eens per 14 dagen, eventueel zelfs 
eens per maand.

De dienstenonderneming dienstencheques van het oCMW Schoten telt vandaag een team van 55 huis-
houdhulpen . Zij staan elke dag opnieuw vol enthousiasme de Schotense burger bij met het onderhoud van 
hun woning en andere huishoudelijke klussen . Maar het oCMW is steeds opzoek naar nieuwe krachten .

Zelf aan de slag gaan als 
huishoudhulp?
Het OCMW van Schoten is steeds op zoek 
naar nieuwe huishoudhulpen. Heb jij er zin 
in gekregen na het lezen van dit artikel? Sol-
liciteer dan ten laatste op 16 maart 2018 via
www.schoten.be/ocmw/vacatures. 

Op onze website vind je ook een brochure met 
meer informatie over ons aanbod, de selectie, 
een uitgebreide functieomschrijving, enz. 
Of kom je papieren inschrijvingsbrochure 
ophalen tijdens de kantooruren (Verbertstraat 
27 – 2900 Schoten).
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link tussen gemeente en 
ondernemers
Sinds 12 februari 2018 vormt Sara Vermoere 
(links op de foto) de link tussen de gemeente 
en de Schotense ondernemers en zelfstandi-
gen. “Ik hoop heel wat te kunnen verwezen-
lijken. Ik wil een aanspreekpunt zijn voor 
bestaande en startende ondernemers. Ik zou 
ook het winkelcentrum aantrekkelijker willen 
maken”, zegt Sara. Het is een hele verandering 
om van een grootbank naar de gemeente 
over te stappen. Maar het eerste contact met 
de collega’s was alvast positief. “Ze zijn heel 
hulpvaardig, vriendelijk en zijn ook niet bang 
van een lach en zwans op zijn tijd.”

De nieuwe stafmedewerker lokale economie 
is zelf niet afkomstig uit Schoten, maar woont 
dichtbij, in Kapellen. “Mijn man komt wel uit 
Schoten. Zijn ouders en een aantal vrienden 
wonen er ook. Daarom komen we vaak naar 
evenementen zoals de Park Happening.”

‘De ecologische voetafdruk van 
onze gebouwen moet kleiner’
Katrien Wellens (rechts op de foto) startte op 
8 januari 2018 als diensthoofd patrimonium. 
Deze dienst zorgt voor het beheer en onder-

Wijk-werken
Het ‘Plaatselijk Werkgelegendheidsagent-
schap’ (PWA) heet voortaan ‘Wijk-werken’. 
Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat 
uitvoeren door werkzoekenden die gedo-
micilieerd zijn in Vlaanderen. Concreet gaat 
het over enkele uren per week werkervaring 
gedurende maximum twaalf maanden. Zowel 
VDAB als OCMW mogen kandidaten voor wijk-
werken voorstellen. De kandidaten worden 
vergoed met wijk-werkcheques. Het inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband Selab 
organiseert voor de gemeenten Brasschaat, 
Brecht, Kalmthout, Kapellen, Malle, Schoten 
en Wuustwezel wijk-werken

Voor WIE ?
• Privé-personen: tuinwerk, allerlei kleine 

klussen en o pvang en begeleiding van 
kinderen, zieken, bejaarden

•	 	Verenigingen: voor– en/of naschoolse 
opvang via KIOS vzw...

•	 	Scholen: middagtoezicht, reftertoezicht...
•	 	Lokale overheidsdiensten: regelen van 

verkeer aan scholen...

HoE AANVrAGEN?
Je kan terecht bij de lokale afdeling om 
beroep te doen op een ‘wijk-werker’. ‘Wijk-
werken Selab’ afdeling Schoten: Curielaan 1 
Maandag van 9u – 12u 
Dinsdag van 9u – 12u 
Donderdag van 9u – 12u 
wijkwerkenschoten@selab.be

VErANtWoorDELIjKE WIjK-WErKEN:
Peter Mees 0470 56 44 78
De wijk-werkbemiddelaar zorgt er dan voor 
dat de gepaste wijk-werker helpt bij je klus, 
tuinonderhoud, evenement of op één van de 
activiteiten die vermeld staan op de Vlaamse 
activiteitenlijst ‘wijk-werken’.

PRIJS
De kostprijs van een wijk-werkencheque is 
7,45 euro. Je betaalt één wijk-werkcheque 
per begonnen uur.

ZELF AAN DE SLAG ALS WIjK-WErKEr?
Ben je ingeschreven als werkzoekende bij 
VDAB? Neem contact op met het VDAB-
kantoor in jouw buurt.
 
BEN jE EEN LEEFLooNGErECHtIGDE?
Neem contact op met het oCMW dat jouw 
leefloon uitbetaalt.

extra aan dacht voor de midden-
stand en ons patrimonium
er beweegt wat in het gemeentehuis . Gemeente Schoten verwelkomt heel 
wat nieuwe collega’s . Maak kennis met Sara Vermoere (stafmedewerker 
lokale economie) en Katrien Wellens (diensthoofd patrimonium) .

houd van alle gebouwen van de gemeente 
Schoten. Als de gemeente en het oCMW 
samengaan in 2019 staat de teller op een 
kleine honderd gebouwen.

“Schoten is een van de groene gemeenten in 
het noorden van Antwerpen. Dat kenmerk wil 
ik ook laten terugkomen in onze gebouwen. 
De ecologische voetafdruk van onze gebou-
wen moet kleiner”, zegt Katrien. “We spreken 
hier natuurlijk over een meerjarenplan. Zoiets 
vraagt tijd. Naast energie en duurzaamheid zijn 
functionaliteit, brandveiligheid en akoestiek 
zeer belangrijke aspecten voor een gebouw.”

Door de stap te zetten naar de gemeente 
verkleint Katrien alvast haar eigen ecologische 
voetafdruk. “Ik werk nu dichter bij huis en kom 
vaak met de fiets. Ik was vergeten hoeveel 
deugd dat kan doen.”

Katrien is geboren en getogen in Schoten 
en kent dus heel wat van de gemeentelijke 
gebouwen. “Toch ben ik verbaasd welke ge-
bouwen allemaal tot het Schotens patrimonium 
behoren. Omdat ik de gebouwen nu vanuit een 
heel ander perspectief mag benaderen, bezoek 
ik gaandeweg elk gebouw, van in de diepste 
kelders tot de hoogste torens.”
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Klassieker over de lands-
grenzen heen
Met een rit tussen Terneuzen en Schoten 
doet de Scheldeprijs zijn naam alle eer aan: 
Terneuzen ligt aan de Westerschelde en is de 
toegangspoort tot de Schelde voor scheep-
verkeer richting de haven van Antwerpen. 
“Het unieke wielerdecor van Terneuzen en de 
provincie Zeeland vormen de perfecte aanloop 
richting Antwerpen en Schoten”, zegt voorzitter 
Piet De Smet van de Schotense Wielerclub. 
“Als een van de enigen op de internationale 
wielerkalender trekken we over de landsgren-
zen heen en maken we de Scheldeprijs zo 
aantrekkelijk mogelijk voor een internationaal 
wielerpubliek.”

Ook over de grens wordt erg enthousiast 
gereageerd. In Zeeland zijn ze best trots dat 
de oudste Vlaamse voorjaarsklassieker in hun 
provincie start. “Terneuzen is sowieso al erg in 
trek bij Vlaamse dagjestoeristen”, vertelt wet-
houder Sport, Jack Begijn. “En nu hebben we 
met de Scheldeprijs nog iets meer te bieden. 
Bovendien zien we een enorme toename aan 
wielertoeristen in onze streek. De Nederlan-
ders krijgen steeds meer de smaak te pakken. 
In dat opzicht zijn we dus halve Vlamingen.”

nieuw wedstrijdverloop
De aankomst in Schoten en de lokale ronden 
blijven verankerd in de Scheldeprijs, maar het 
nieuwe parcours moet een totaal ander wed-
strijdverloop opleveren. Weg met de dodelijke 
voorspelbaarheid van een massaspurt.

“Op de duur gebeurde er in de lange aanloop 
niets meer”, gaat Piet De Smet opnieuw verder. 
“De wind gaat nu ongetwijfeld voor verandering 
zorgen. Een beetje zijwind en waaiers zijn 
straks onvermijdelijk.” Volgens koersdirecteur 
en oud-renner Ronald De Witte kan het een 
heel zware wedstrijd worden, waarin er al vroeg 

een afscheiding kan komen. “De sprinters zul-
len ook niet meer zo fris aan de plaatselijke 
rondes kunnen beginnen.”

Wie volgt Marcel Kittel op?
Marcel Kittel pakte vorig jaar zijn vijfde zege 
in het officieuze wereldkampioenschap voor 
sprinters. Daarmee staat de Duitser eenzaam 
aan de leiding qua aantal overwinningen. 
“Qua deelnemersveld mogen wij opnieuw niet 
klagen”, verklapt Piet De Smet. “Elf WorldTour-
ploegen hebben toegezegd. Dat zijn Katusha 
Alpecin met onze recordhouder Marcel Kittel, 
Quick-Step Floors met Gaviria en/of Viviani, 
Dimension Data met Mark Cavendish en Lotto 
Soudal met André Greipel. Verder komen ook 
BORA-hansgrohe, FDJ, Astana, Sunweb, EF 
Education First-Drapac, LottoNL-Jumbo en 
Team Sky.”

Wat denkt de Schotense 
wielerliefhebber?
Het nieuwe parcours kan in elk geval op veel 
enthousiasme rekenen bij de Schotense wie-
lerliefhebbers. We vroegen het bestuur van WTC 
de Trappers, de club die de toerversie van de 
Scheldeprijs voor wielertoeristen organiseert, 
om een reactie tijdens hun bestuursverga-
dering eind januari. “Het ziet er in elk geval 
veelbelovend uit”, weten Luc Adams, Eddy 
Peeters en Ronny Van Den Bleeken. 

“We kunnen trouwens uit ervaring spreken, 
want we trekken met de club regelmatig rich-
ting Zeeland. Op de verkeersvrije Oesterdam 
houden we dan het langste ‘vrij stuk’ van de 
club, en daarbij zorgen we voor meer spekta-
kel dan de profs: we rijden ons daar allemaal 
kapot”, grinnikt Luc.

nieuwe wind waait over 
parcours Scheldeprijs
Voor de 106e editie van de Scheldeprijs, een echte sprintklassieker, 
gingen de organisatoren op zoek naar een nieuwe startplaats over de 
landsgrenzen: het nederlandse terneuzen . De aankomst blijft wel in 
Schoten . Vorig jaar werd het startschot nog éénmalig in het Kempense 
Mol gegeven als eerbetoon aan tom Boonen, die er zijn laatste race als 
profwielrenner op Belgische bodem reed . 

Piet De Smet

Ronny Van Den Bleken en Luc Adams
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De vrouwelijke kant van de 
Scheldeprijs
Opvallend is trouwens dat er steeds meer 
dames met de koersfiets rondrijden. Een trend 
die ze ook bij de Trappers merken. “We zijn 
intussen met vier dames die elke week vrolijk 
mee peddelen”, vertelt Dominique Spitaels. 
“Hoewel … vrolijk, soms is zwaar een beter 
woord, zeker als er op de Oesterdam wind 
staat. En die wind staat er bijna altijd. Als de 
mannen daar doortrekken dan kom ik wel een 
kwartiertje later binnen”, grapt ze.

Samen met Annick Van Leuven, Guna Rudzite 
en Joyce Geerts vond Dominique haar plek bij 
de Schotense wielertoeristen. Heel wat andere 
dames trekken er al jarenlang elke zondag op 
uit met de exclusief vrouwelijke fietsclub ‘De 
Panda’s’. De populariteit van de fiets is ook bij 
hen te merken. “We hebben op dit moment 
zelfs een ledenstop moeten invoeren”, vertelt 
Lutgarde Smet. “We rijden vanaf begin maart 
elke zondag een recreatieve rit met vertrek 
aan de gemeentelijke sporthal Vordensteyn. 
Onze oudste panda is intussen 76 jaar, maar 
op fietsplezier staat geen leeftijd. Sinds kort rij-
den er zelfs vier ‘motards’ mee in onze groep”, 
lacht Lutgard, waarmee ze vier dames bedoelt 
met een elektrische fiets. “Maar die moeten 
achteraan blijven rijden”, voegt ze nog toe.

ook wedstrijd voor vrouwen?
Of het door de toenemende interesse in het 
vrouwenwielrennen in de nabije toekomst 
tot een ‘Scheldeprijs feminin’ komt, valt af te 
wachten. De plannen daarvoor liggen in elk 
geval klaar volgens Piet De Smet. “Maar als 
we het doen, dan willen we er meteen een 
wedstrijd op niveau van maken, net zoals de 
mannenwedstrijd. Het enige wat ons op dit 
moment tegenhoudt, is de wielerkalender. Na 
de andere Vlaamse voorjaarsklassiekers trekt 
het vrouwenpeloton naar Nederland waar een 
meerdaagse internationale koers geprogram-
meerd staat. Stel dat er in de komende jaren 
ruimte komt op de kalender dan vullen we 
die graag in”. 

Burgemeesters aan het woord
Nu Schoten en Terneuzen verbonden zijn door de Scheldeprijs stelden we aan de burgemeesters 
van beide gemeenten enkele vraagjes om te kijken hoe goed ze op de hoogte zijn van de nieuwe 
wielerpartner. De afspraak was om spontaan te antwoorden, zonder Google of andere hulpmiddelen. 

1. Hoeveel inwoners telt Terneuzen?
2. Waaraan denk je bij ‘De Vliegende Hollander’?
3. Wat weet je van de Willibrordustoren?
4. Welke kleur(en) heeft de vlag van Terneuzen?
5. Wie wordt volgens jou de eerste winnaar op het 

nieuwe parcours?

1. Hoeveel inwoners telt Schoten?
2. Waaraan denk je bij ‘De Rode Ridder’?
3. Wat weet je van de Valkentoren?
4. Welke kleur(en) heeft de vlag van Schoten?
5. Wie wordt volgens jou de eerste winnaar op het 

nieuwe parcours?

Maarten De Veuster over terneuzen jan lonink over Schoten 
1. Ik sprak er met de wethouder over en ik herinner 

me ergens het getal rond de 55.000.
2. Ik weet dat er in Terneuzen een standbeeld staat 

van de kapitein van De Vliegende Hollander. Het 
eerste waar ik aan denk zijn echter piraten (van 
de Caraïben).

3. Niets. Hier hebben we niet over gesproken (en 
ik ben braaf ook niet gaan googelen)

4. Als ik het me goed herinner blauw, wit, rood?
5. Marcel Kittel. 
 Ik zie hem de laatste jaren steeds terug op het 

podium en hij geeft me elk jaar de indruk van 
nog steeds te willen winnen in Schoten. Hij 
weet ook hoe mooi en waardevol de trofee is 
en dat blijft hem denk ik motiveren.

1. Een gokje: evenveel als de stad Terneuzen, circa 
25.000 inwoners.

2. Aan de Middeleeuwen, de tijd dat er volop te 
paard werd gereden en (nog) niet op de fiets…. 

3. Logisch redenerend verwacht ik dat deze 
Valkentoren in Schoten is te bewonderen; het 
kasteel van Schoten heb ik vernoemd zien 
staan in de brochure van De Scheldeprijs. Ik 
verwacht dus dat deze toren onderdeel uitmaakt 
van het Kasteel van Schoten. In dat geval kan 
ik die toren op 4 april vanuit de viptent in het 
kasteelpark van Schoten bewonderen.

4. Ik gok op rood en geel, er staat mij iets van bij 
dat ik die kleuren wel eens heb gezien bij het 
logo of gemeentewapen van Schoten.

5. Ik ga voor ‘nen Hollander’ en gok op Danny van 
Poppel.

Onze burgemeester Maarten De Veuster over dit lijstje: “Ik ben misschien een beetje bevoordeeld, 
want ik ben vorige week nog in Terneuzen geweest naar aanleiding van de voorstelling van het 
parcours en daar hebben ze tijdens de voorstelling wel een aantal zaken aangehaald.” Collega 
Jan Lonink deed enkele goed doordachte gokjes. Beide burgervaders kunnen hun antwoorden 
op 4 april tussen pot en pint bespreken. Jij, als lezer van Info Schoten, mag Google inschakelen 
om na te gaan hoe goed beide heren ‘scoren’, enkel met het ‘juist’ beantwoorden van vraag vijf 
valt onsterfelijke roem te verdienen.

Cyclosportieve toer op zaterdag 7 april 
De Scheldeprijs voor profs start in Terneuzen 
en komt aan in Schoten, de cyclo blijft voor-
namelijk op Belgische bodem, maar toch gaan 
we even snuisteren bij de noorderburen. Met 
de bevoorrading in Castelré houden we halt pal 
op de grens! Na afloop serveren De Panda’s 
een lekkere pasta. In samenwerking met de 

gemeentelijke sportdienst kunnen de kinderen 
onder begeleiding hun eigen Scheldeprijs 
rijden tijdens de kidstour.

Start en aankomst: Sint-Michielscollege, 
Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten.
Meer info op www.sport.be/scheldeprijs 
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Mogelijke vormen van 
samenwerking: 
EEN BEDrIjFSBEZoEK:
•	 Duurtijd	van	maximum	1	uur
•	 Doel:	 de	 werkzoekende	 krijgt	 de	 kans	 om	

jouw bedrijf en de verschillende functies 
te ontdekken en vragen te stellen. 

EEN BEroEPSVErKENNENDE StAGE:
•	 Duurtijd	van	maximum	30	dagen	
•	 Doel:	 de	werkzoekende	van	een	beroep	 te	

laten proeven 
•	 Geen	kosten	voor	de	werkgever

EEN tEWErKStELLING tIjDELIjKE WErK-
ErVArING (tWE): 

•	 Duurtijd	maximum	24	maanden	
•	 Doel:	werkervaring	 laten	 opbouwen	 in	 een	

privé-bedrijf
•	 Werknemer	 doet	 geleidelijk	 aan	 alle	 taken	

die een reguliere werknemer doet
•	 Loonkost:	1	maand	gratis,	nadien	650	euro	

per maand voor een voltijdse tewerkstelling

EEN VErVoLGtrAjECt:
•	 Duurtijd	maximum	1	maand	
•	 In	de	laatste	periode	van	de	tewerkstelling	

tijdelijke werkervaring 
•	 Doel:	werkervaring	laten	opbouwen	in	jouw	

privé-bedrijf 
•	 Werknemer	heeft	reeds	ervaring	in	de	sector	
•	 Loonkost:	 650	 euro	 per	 maand	 voor	 een	

voltijdse tewerkstelling

In ruil voor de tijdelijk extra werknemer vragen 
wij van jouw bedrijf een engagement in de vorm 
van een tijdsinvestering om de werkzoekende 
op te leiden, te begeleiden en kansen te geven.

Verantwoord omgaan met geld is iets dat 
iedereen moet leren, ook jongeren. Cijfer-
gegevens tonen aan dat het aantal jongvol-
wassenen met financiële problemen stijgt. 
En daar wil het OCMW van Schoten iets aan 
doen door middel van het Inleefhuis. 

Het OCMW van Schoten toverde de beneden-
verdieping van de voormalige pastorie van 
de Heilig-Hartkerk in de Deuzeldlaan om tot 
inleefhuis. In het inleefhuis leren jongeren 
van de derde graad van de Schotense scho-
len op een interactieve manier besparen op 
energie en water, goedkoop boodschappen 
doen en huishoudelijke administratie regelen. 

Nog tot na de paasvakantie komen de scho-
lieren langs voor een leerrijke uitstap. De 
leerlingen worden in kleine groepjes door de 
verschillende kamers van de woning geleid 
en worden op een interactieve manier alert 
gemaakt op noodzakelijke uitgaven, vaste 
kosten en de gevolgen van hun gemaakte 
keuzes. 

inleefhuis leert jongeren wat alleen 
wonen in werkelijkheid kost

Dit zal gebeuren via een applicatie speciaal 
ontworpen voor het inleefhuis die ze doorheen 
de sessie gebruiken. Daarnaast zijn er in elke 
ruimte verschillende opdrachten/proeven die 
de studenten kunnen uitvoeren. Het Inleefhuis 
is gelegen op de Deuzeldlaan 95 in Schoten.

Meer info: 
Elke Van ryckeghem: 03/680.06.18 
Dana Wouters: 03/680.06.32

Bedrijven gezocht voor werkervaring

Waarom zou je met ons 
samenwerken?
•	 Kennismaking	met	een	potentiële	werkne-

mer 
•	 Je	krijgt	een	voordelige	werkkracht
•	 Je	 krijgt	 tevens	 een	 enthousiaste	 werknemer	

die openstaat voor een opleiding in jouw bedrijf
•	 Stage	of	tewerkstelling	mag	op	elk	moment	

gestopt worden voor een vaste aanwerving
•	 Één	contactpersoon	voor	al	 jouw	vragen
•	 Ondersteuning	 door	 een	 trajectbegeleider	

van het OCMW 
•	 Milieubewuste	 tewerkstelling:	 mobiliteit	

mogelijk via fiets en openbaar vervoer

Meer info: Maja Imamovic 
Dienst Arbeidstrajectbegeleiding
oCMW Schoten, Verbertstraat 27, Schoten
tel: 03/680.06.84 - www.ocmwschoten.be 
maja.imamovic@ocmwschoten.be

oCMW Schoten beschouwt het begeleiden van haar cliënten naar een passende job als één van haar 
kerntaken . Schoten is daarom op zoek naar bedrijven die onze Schotenaren een kans op werkervaring 
willen bieden . het doel van deze samenwerking is om hen een werkervaring te bezorgen zodat zij mak-
kelijker een job kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt . Deze samenwerking kan voor werkgever 
interessante (financiële) voordelen opleveren .
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“Als zelfstandige vroedvrouw kom ik dagelijks 
in contact met mama’s, maar zij zien eigenlijk 
zelden andere vrouwen in dezelfde situatie, 
terwijl ze er net heel veel aan hebben om 
elkaar te ontmoeten”, zegt Elke. Daarom richtte 
ze in 2016 als vrijwilliger Mama Café op samen 
met Katrien Van Elsen, een goede vriendin van 
haar die ook in de kraamzorg zat. “Het idee 
was een plekje te creëren voor vrouwen om 
te praten over borstvoeding - iets waar velen 
erg onzeker over zijn. Maar ondertussen wordt 
er advies uitgewisseld over zowat alles dat te 
maken heeft met moederschap.”

Later kwamen ook Lief Van Mol en Annie De 
Smet erbij. Annie was net gestopt als kinder-
verzorgster en wilde wel wat vrijwilligerswerk 
doen. Ze zei: “Als ge iets met kinderen weet, 
Elke...” En hop, ze werd meteen bij Mama Café 
betrokken. 

“Het is geweldig om te zien hoeveel verschil-
lende vrouwen er langskomen, van alle leeftij-
den en nationaliteiten”, gaat Elke verder. “Wij 

Mama Café blaast drie kaarsjes uit
ontmoeten, ervaringen delen, deskundig advies

Mama Café, dé plek in Schoten voor moeders allerhande, vierde in februari 
haar derde verjaardag . en er mocht wel degelijk gevierd worden want 
Mama Café is een stevig succes . elke De Keulenaer en annie De Smet 
vertellen ons waarom .

zijn er altijd om advies te geven, maar het 
is echt tof dat de vrouwen elkaar onderling 
ook helpen. Als iemand zich wat onzeker voelt, 
dan geeft de rest meteen tips en steun, en 
zo zie je hen echt groeien tot ze als moeder 
sterk in hun schoenen staan. Het Mama Café 
is ook een plekje waar mama’s even op adem 
kunnen komen als ze ‘op’ zijn omdat niet alles 
gaat zoals ze gehoopt hadden.”

Bij Mama Café starten ze altijd met een 
(borstvoedingvriendelijk) hapje zoals pan-
nenkoeken of soep. “Momenteel hebben we 
enkele studenten die ‘pedagogie van het jonge 
kind’ studeren en die telkens iets voorbereiden 
rond een thema, zoals een voeldoos voor de 
kindjes, bewegen met baby’s, spelletjes met 
peuters”, pikt Annie in. “In de zomer doen we 
ook mee met het Schotens Gezinsontbijt. Het 
concept krijgt steeds meer facetten.”

De dames doen dit vrijwillig, maar krijgen er 
naar eigen zeggen gigantisch veel voor terug 
“Vooral als je merkt dat mama’s blijven terug-

Mama Café
Elke 2e en 4e woensdag van 8u30 - 11u30
Gelmelenstraat 127
Gratis toegang zonder inschrijven
Themagerichte proevertjes: 
1€ per consumptie
Elke 0498 089 430 – Katrien 0495 712 173
www.facebook.com/mamacafeschoten

komen (en ook later nog binnenspringen) en 
dat ze het concept een warm hart toedragen”, 
zegt Elke. De dames maken ook toffe dingen 
mee. Zo was er die ene keer dat er een stel 
bouwvakkers dachten dat we een gewoon café 
waren”, lacht ze. 

Het succes van Mama Café ligt niet aan af-
fiches of folders maar vooral aan mond-tot-
mondreclame (de beste soort die er is). “Ons 
succes danken we aan de mama’s zelf”, zegt 
Elke. “We hebben geen grootse plannen – de 
mama’s bepalen onze toekomstvisie. Maar ik 
zou wel graag meer kansarme moeders wil-
len bereiken. Ik nodig hen wel uit maar vaak 
is de drempel te groot voor hen om hierheen 
te komen, terwijl ze net nood hebben aan 
sociaal contact.” 

Wanneer de nazorg er voor Elke's patiënten 
erop zit en er dus geen begeleding meer 
nodig is, dan worden sommige mama's soms 
onzeker. 

“Ik zeg dan ‘de begeleiding hoeft niet volledig 
gedaan te zijn, je bent altijd welkom in het 
Mama Café.’ Het is dan heel fijn als ik hen 
nog regelmatig kan blijven zien en dat ik merk 
hoe onzekere mama’s steeds sterker terugko-
men. Als Mama café had bestaan toen ik mijn 
kinderen kreeg, was ik zeker gegaan. Want je 
zit helemaal alleen thuis met je baby, en dan 
is het fijn om contact te kunnen leggen met 
anderen in jouw leefwereld.”
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BrUGGEN BoUWEN
De twee Academies slaan dit jaar de handen 
in elkaar en tonen je trots hun waaier aan 
creatieve opleidingen voor jong en oud. Als 
rode draad door de Open Dag loopt het thema 
‘bruggen’. 

Afgelopen zomer herschreef Dimitri zijn mo-
noloog ‘Lodewijk, de koningspinguïn’ tot een 
voorstelling voor 8 hoofdrollen. De componis-
ten van Academie Schoten (Walter Mertens en 
Stéphane Vande Ginste) gingen aan de slag 
om de muziek van Benjamin Boutreur te her-
werken voor een andere muzikale bezetting. 
In september vorig jaar vond de auditie voor 
de hoofdrollen plaats. Heel wat kandidaten, 
van 11 tot 74 jaar, boden zich aan. Uit deze 
speelse bende koos Dimitri negen spelers (hij 
schreef er nog één rol bij).

Onder meer Eva Aerts, Louise d’Exelle, Katha-
rina Ickx, Yasmine Patijn, Rinke Rens en Jan 
Van Haegenborgh kan je binnenkort dus aan 
het werk zien. De auditie in september was een 
zenuwslopende gebeurtenis voor de acteurs. 

“De docenten én Dimitri Leue op één rijtje en 
dan nog moeten zingen, dat was echt span-
nend”, zegt Jan. “Bovendien vroeg hij om zelf 
iets te improviseren met de jury.” Ook Rinke 
was zenuwachtig. “Ik dacht op dat moment, 
zelfs als ik er niet bij ben, heb ik nog veel 
geleerd en me geamuseerd. 
 

17/3 open Dag Schotense academies

De academies voor Beeldende Kunsten, Muziek, Woord en Dans verwelkomen 
groot en klein . heb je ergens een creatieve kriebel? Ben je een podiumbeest of 
ga je liever met je handen aan de slag? het kan allemaal!

INSPIrErEN
Laat je inspireren door de artistieke werken 
van de leerlingen in de ateliers van de afde-
ling beeldende kunsten. De studierichtingen 
muziek, woord en dans organiseren concertjes 
en workshops. 

WorKSHoPS MUZIEK WoorD DANS
Vijf- tot achtjarigen kunnen in de voormiddag 
deelnemen aan een workshop muziek, woord 
en dans. De 11-plussers mogen zelf meespe-
len in een popband. Deelnemers krijgen een 
gratis broodjeslunch. Inschrijven is daarom 
nodig via www.academieschoten.be.

WorKSHoPS BEELDENDE KUNStEN
Doorheen de Open Dag kan je naast de expo 
ook de handen uit de mouwen steken in de 
verschillende ateliers.

INFo EN ProGrAMMA
Alle docenten staan klaar om je wegwijs te 
maken in de werking van de Academies. 
Ze informeren je graag over je toekomstige 
opleiding. Voor het volledige programma van 
de Open Dag, neem een kijkje op de websites.

•	 Academie	Schoten	Muziek	Woord	Dans	
 jozef van Craenstraat 4 - 03 685 02 56 

academie@schoten.be 
 www.academieschoten.be

•	 Academie	Merksem	ABK,	filiaal	Schoten	
 Vordensteinstraat 47 - 03 685 03 00
 info.beeld@academiemerksem.be 
 www.academiemerksem.be

academie Schoten realiseert haar droom met  Dimitri leue
De Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans gaat dit jaar de samen-
werking aan met Dimitri leue; een grote naam uit het culturele landschap . na 
heel wat brainstormsessies groeide het plan om zowel CC Schoten, cultuurkuur, 
als de basisscholen te betrekken bij dit artistieke project . 

CULTUURKUUR
.BE
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[ Gamwd ]

Uniek initiatief
September 1977, Gina weet het nog goed, 
startte haar loopbaan in de toen nog Ge-
meentelijke Muziekschool. Negentig minuten 
per week konden Schotense kinderen er 
ritmiekles volgen. 

Een pioniersproject, want de instellingen met 
muziekonderwijs voor kinderen vanaf zes jaar 
kon je op één hand tellen. Gemeente Schoten 
zorgde (en zorgt tot op vandaag, red.) zelf voor 
de omkadering van dit project. Later werden 
de groepslessen uitgebreid met de mogelijk-
heid om bijkomend een initiatie instrument 
te volgen.

Spelenderwijs leren
Het doel van de ritmiekles (nu bekend onder 
de noemer initiatie muziek woord en dans) is 
kinderen onderdompelen in verhalen, liederen 
en muzische belevenissen. Steeds op de 
kenmerkende speelse manier, met de nodige 
aandacht voor de ervaring van ieder kind. 

“Na de verkenning tijdens het openingsge-
sprekje, vertelde ik steevast een verhaal. En 
bij dat verhaal hoorde natuurlijk steeds een 
lied. We experimenteerden met muzikale 
parameters zoals maat, ritme, tegenstellingen, 
frasering…”

Goesting
“Er werd enorm veel geleerd, maar de leerlin-
gen waren er zich niet van bewust. Het hoofd-
doel was immers niet zoveel mogelijk theorie 
in een les te stoppen, maar om kinderen te 
vormen tot gelukkige mensen en hen zin te 
laten krijgen in muziek!”

En die goesting kriebelde bij Gina ook al van 
jongs af aan. “Ik leerde als kind viool en altblok-
fluit spelen in Schoten. Na mijn opleiding als 
onderwijzeres en de zorg voor mijn kinderen, 
nam ik de muziekstudie terug op.”

Brandend actueel
Dat je nooit te jong of te oud bent om je muzi-
sche talenten te ontwikkelen, weet de minister 
van Onderwijs ook. Je las het misschien al in 
de krant: in september 2018 lanceert Hilde 
Crevits een decreet deeltijds kunstonderwijs. 
Een van de speerpunten is de mogelijkheid 
voor zesjarigen om niet enkel beeld en dans, 
maar ook muziek en woord te volgen in het 
deeltijds kunstonderwijs. 

Een mooi initiatief, toch? Men kan nog veel 
leren van onze initiatierichting, klinkt het 
uit Schotense hoek! De noodzaak om een 
instrument te leren spelen in kleine groepjes, 
bijvoorbeeld. 

toekomstmuziek
Dat de inspanningen van de gemeente nodig 
blijven om de onderwijskwaliteit in de ge-
meentelijke academie te bewaren, staat voor 
Gina en haar collega’s buiten kijf. Om het met 
haar woorden te zeggen: “Leren en groeien 
kan alleen maar wanneer je kinderen de tijd 
en ruimte geeft om te spelen, zich geborgen 
te voelen en zich uit te drukken.”

Wij wensen Gina bij haar pensioen ook tijd. 
Tijd om te musiceren en tijd voor haar talrijke 
projecten. En natuurlijk veel tijd om te spen-
deren in de Academie!

Heb je interesse in de initiatielessen muziek, 
woord en dans voor jonge kinderen? 
Kom zeker een kijkje nemen op de open Dag, 
17 maart 2018. 
Alle info lees je op www.academieschoten.be

jong geleerd…
Veertig jaar lang zag Gina Claessens jonge leerlingen passeren in haar ritmiek-
klas . Meer dan tweeduizend lachende gezichtjes! een verhaal van plezier en 
‘goesting’ . We praatten met Gina op de vooravond van haar pensioen .

academie Schoten realiseert haar droom met  Dimitri leue
De voorstelling is een mix van muziek, dans, 
zang, en acteren. Voor Yasmine betekent 
dat een grote meerwaarde. “Dan moet ik 
niet kiezen”, lacht ze. “Ik hou heel veel van 
muziek, maar ook van acteren. En op die 
manier kan het allemaal.”

Er zingen per voorstelling ook 65 kinderen 
mee uit de basisscholen van Schoten. “Zo 
breng je de kinderen op een heel andere ma-
nier in contact met muziek”, gaat Rinke verder.

Alle acteurs staan te popelen om met Dimitri 
Leue samen op het podium te staan. “Ik vind 
het vooral bijzonder omdat ik het stuk 10 jaar 
geleden zelf zag”, zegt Jan. “En toen ik buiten 
ging, dacht ik: ”Wauw, wat een graaf stuk!”. En 
nu werk ik samen met een soort van idool.” 

Benieuwd? Kom dan kijken naar de voorstel-
lingen op 18 en 19 mei 2018! Verhinderd 
op beide data? Kom dan naar de try-out op 
17 mei 2018! 

Voor info en tickets kan je terecht op 
www.ccschoten.be 

In de Info Schoten van december 2017 is fou-
tieve informatie verschenen in het artikel van de 
Gemeentelijke Academie Schoten op pagina 12 
en 13. Danslerares Anne Marie Honggokoesoemo 
heeft wel degelijk een dansopleiding hedendaagse 
dans  gevolgd en dit aan de Salzburg Experimental 
Academy of Dance (SEAD). Onze excuses hiervoor. 

rechtzetting
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[ erfGoed ]

Praatcafé dementie wil zoveel mogelijk 
mantelzorgers, familieleden, vrienden… van 
personen met dementie samenbrengen om 
te praten over het leven met een persoon 
met dementie. 

‘Lichtpunt’ wil dementie bespreekbaar maken 
en de zorgen van alle betrokkenen ‘verlichten’. 
Bekijk het programma hiernaast.

28/05/2018 - 19.30 u
Verhuis naar het WoonZorgCentrum, plegen 
van de machtsgreep en schuldgevoelens bij 
familie (Luc Van de Ven, klinisch psycholoog 
uit de ouderenpsychiatrie UZ Leuven)
LDC ‘t Dorp, J. Van Craenstraat 1, 
2900 Schoten – Inkom: 5 euro

17/09/2018 - 19.30 u
theatervoorstelling oblivium “Een mens 
zou eens goed moeten kunnen snoeien in 
zijn hoofd”
O.L.Vr. van de Bloeiende Wijngaardkerk, 
Wommelgemsteenweg 34, 2110 Wijnegem
Inkom: 5 euro

20/11/2018 - 14.00 u
Wie beschermt je als je het zelf niet meer 
weet? (Herlinde Van de Wynckel, vrede-
rechter)
LDC ‘t Dorp, J. Van Craenstraat 1, 
2900 Schoten – Gratis

De volledige folder kan je downloaden op 
www.ocmwschoten.be

‘De Verbertjes’, het contactkoor voor mensen met dementie in het WZC Verbert-Verrijdt, 
komen maandelijks samen om liedjes uit de oude doos te zingen.

Programma lichtpunt 2018

erfgoeddag - 22 april 2018
Verdwenen … maar niet spoorloos
‘Kiezen voor erfgoed’, dat is het thema voor de erfgoeddag op 22 april . het 
thema werd door de erfgoedraad letterlijk geïnterpreteerd: er worden immers 
geregeld keuzes gemaakt en dat is soms wel, soms niet in het belang van ons 
erfgoed . De erfgoedraad probeert om wat ons rest uit het verleden te vrijwaren, 
maar helaas is er in de loop der jaren wel wat erfgoed verdwenen in Schoten .

Gelukkig beschikken we in Schoten over een 
uitgebreid archief, een zeer toegankelijke 
beeldbank en een heemkundige kring ‘Scot’, 
die de beschikbare informatie verzamelt, ar-
chiveert, combineert en ontsluit. Zo krijgt niet 
alleen de huidige, maar ook de toekomstige 
generatie een beeld van hoe het er vroeger 
aan toe ging in Schoten.

Welke Schotenaar weet nog dat wij ooit een 
rijkswachtkazerne hadden, dat er aan Iepen-
burg een tijdelijk postkantoor was en dat het 
verhaal van ‘Jan zonder vrees’ zijn oorsprong 
vond in Schoten? Deze en nog veel meer erf-
goedpareltjes zijn verwerkt in een wandel- en 
fietsroute die voor Erfgoeddag werd samenge-
steld. Alles wat verdwenen is en op Schotens 
grondgebied lag kwam hiervoor in aanmer-
king. 

Langsheen het traject wordt er op verschil-
lende plaatsen nog extra informatie gegeven. 
Via een gemeentelijk project werden er acht 
nutskasten beplakt met foto’s uit het rijke ar-
chief van de beeldbank.  Zo krijg je bijvoorbeeld 
op de kast aan de Markt een zicht van die plek 
vóór het marktplein er was en de Churchilllaan 
nog “Korte Boomenstraat” heette. Daarnaast 
zullen er op verschillende plaatsen borden 
geplaatst worden met zicht op het verdwenen 
gebouw.  Deze borden zullen blijven staan tot 
na de zomervakantie.

De fietstocht bestaat uit twee lussen die je 
in zijn geheel of in twee delen kan doen.  De 
wandeltocht kan opgedeeld worden in drie 
wandelingen: een centrum-, Deuzeld- en 
Donkwandeling. 

Zowel de fietstocht als de centrumwandeling 
starten aan het Arsenaal.  Op Erfgoeddag kan 
je daar een tentoonstelling bezoeken met 
vooral kaarten en grondplannen zodat je als 
deelnemer een beeld krijgt van de bebouwing 
in Schoten door de tijd heen.  Daar kan je met-
een ook het fiets- en wandelgidsje aankopen.

Praktisch:
Erfgoeddag: zondag 22 april 2018
tentoonstelling: Arsenaal (Sint-Cordulastraat 
23-25) van 10u tot 17u.  Gratis toegang.
De	fiets-,	wandel-	en	erfgoedgids	kost	2	
euro en is op Erfgoeddag te verkrijgen in 
het Arsenaal, daarna in de Braembiblio-
theek.
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[ Gezondheid ]

Op zijn vijftiende – nog voor hij eigenlijk mocht 
drinken – begon Jannick (die nu 21 is) al 
met brouwen. Op school volgde hij de richting 
drankenkennis en daar rijpte zijn interesse in 
het vak. Sindsdien brouwt hij thuis vijf à zes 
keer per jaar zijn eigen biercreaties. Na zijn 

middelbare studies nam hij een sabbatjaar 
en bereidde hij zich voor op een technische 
richting, maar uiteindelijk bleef hij hangen bij 
het brouwersidee. 

“Daarom begon ik twee jaar geleden aan een 
opleiding brouwer in avondschool in Ander-
lecht”, zegt Jannick. “Maar hoe moet een jonge 
brouwer zonder rijbewijs daar steeds geraken? 
Papa wilde me wel brengen, op voorwaarde 
dat hij zelf ook ineens mee mocht doen”, 
lacht hij. “Ik vond het eigenlijk direct een leuk 
idee, en dus konden we toch evengoed samen 

Vader en zoon aan het brouwen
janus bier, een gloednieuw Schotens streekproduct
jannick en zijn vader luk Van Mechelen heb-
ben een opmerkelijk smakelijke hobby; ze 
brouwen samen bier . en sinds kort zetten 
ze hun eigen Schotens streekproduct op de 
kaart: janus bier .

de opleiding gaan volgen”, pikt vader Luk in. 
“Zo is het ook míjn passie geworden. Samen 
thuis discussiëren over smaken, ingrediënten, 
kruiden en hoppen, dat is echt heel fijn.”

Het brouwproces duurt ongeveer een maand, 
maar daarna moet het bier ook nog twee weken 
hergisten op fles. Geduld is dus een kostbare 
deugd in dit vak. “Wat ik belangrijk vind is dat 
je steeds rekening houdt met je eigen smaak 
bij het brouwen. Janus bier is bijvoorbeeld een 
redelijk kruidig bier geworden; er zit zelfs wat 
steranijs in”, aldus Jannick.

Jannick en Luk waren tevreden met de smaak 
van één van hun brouwseltesten. Dat hebben 
ze nog eens opnieuw gebrouwen om te kijken 
of de smaak ook dan nog zo goed zou zijn. “En 
dat was het dus”, zegt Jannick. “We hebben 
ons recept daarom aan een grote brouwer ge-
geven om ineens achthonderd liter te brouwen 
(zelf produceren we telkens maar twintig liter). 
En nu wordt Janus bier sinds half december 
verkocht bij brouwerij De Kroon in Wijnegem.” 

Over de naam van het bier en het ontwerp 
van het etiket is zorgvuldig nagedacht. “De 
naam heb ik gewoon afgeleid van mijn eigen 
naam”, zegt Jannick. “Papa heeft de letters 
vormgegeven en een vriend van mij ontwierp 
het etiket.” Luk: “En je kan ons bier ook al 
proeven in café Hof van Wezel, Wouwerse 
Velden, en in Domus. Eind januari stelden we 
het ook officieel voor op de nieuwjaarsreceptie 
van onze wijk, en het was leuk om te zien dat 
er op de facebookpagina ‘Ge zijt van Schoten 
als ge...’ ook veel reactie op kwam.” 

Wie graag alles volgt rond Janus bier en de 
opvolgers ervan moet zeker Jannicks eigen 
Facebookpagina ‘Janus’ in het oog houden. 
Wie ‘Komen Eten’ volgt, ziet het rond deze 
tijd trouwens ook voorbijkomen op de buis. 
“Jessica Claus, de schoonzus van Jannick, 
heeft het bier verwerkt in een gerechtje met 
Sint-Jacobsvruchtjes”, zegt Luk trots. 

Ondanks het succes van Janus bier willen 
de heren nog uitbreiden en nieuwe bieren op 
de markt brengen. “We brouwen elke maand 
iets nieuws en als we er tevreden over zijn, 
dan gaan we ermee verder”, vertelt Luk. 
“Momenteel zijn we in de opleiding bezig 
met fruitbieren.” In hun tuin kan je een mooie 
hopplant zien groeien. Die gebruiken Jannick 
en Luk nu met fierheid in een veelbelovend 
nieuw biertje, een frissere versie van Janus 
bier. Perfect voor de warmere maanden bin-
nenkort. Het water loopt ons al in de mond...
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nieuwbouwproject te realiseren met uitbreiding 
van 46 plaatsen. De school heeft daarom extra 
kosten en is op korte termijn op zoek naar 
oplossingen.

In KBS Heilige Familie werden er dit schooljaar 
25  plaatsen extra in gebruik genomen. Ook de 
gymzaal/refter worden onder handen genomen 
om twee extra klassen te voorzien. Daarnaast 
wordt er nog een klas op een andere locatie 
verwezenlijkt. Samen zijn al deze verbou-
wingswerken goed voor 75 nieuwe plaatsen. 
De renovatie van de gymzaal/refter wordt eind 
januari afgerond. 

Op Campus Kajee werd de eerste fase van 
de verbouwingswerken al gerealiseerd. De 
school creëerde zo in het huidige gebouw 
84 bijkomende plaatsen voor het kleuter- en 
lager onderwijs. Campus KaJee plant nog meer 
uitbreidingswerken in juli 2018. Er wordt ook 
een nieuwe refter gebouwd en tenslotte zal de 
speelplaats na alle werken onder handen wor-
den genomen. Met deze nieuwbouwprojecten 
zal de school van 288 naar 546 plaatsen gaan. 

Sint-Eduardus wil in de Antoon van Dijckstraat 
uitbreiden met twee klassen voor het lager 
onderwijs, goed voor veertig plaatsen. De 
oplevering wordt rond deze periode voorzien. 
Het schoolbestuur bekijkt momenteel op welke 
manier de school eventueel nog kan uitbreiden. 

Capaciteitsuitbreiding 
Schotense basisscholen
om in de toekomst voldoende schoolplekken te voorzien, reikte Vlaamse minis-
ter van onderwijs hilde Crevits extra middelen uit aan steden en gemeenten die 
met grote tekorten kampen . Schoten ontving 6,4 miljoen euro, verdeeld in drie 
schijven tussen 2016 en 2018 . het hoofddoel van deze middelen moest vooral 
capaciteitsuitbreiding zijn en niet zozeer om nieuwe scholen op te starten .

De middelen werden uiteindelijk verdeeld 
over vijf Schotense scholen die hun plannen 
om uit te breiden tijdens een taskforce had-
den toegelicht. Wij informeerden hoe ver de 
scholen staan met hun verbouwingsdossiers. 

In de afdeling Deuzeldpark wordt een nieuw-
bouwproject gerealiseerd om de huidige 
één-klassenstructuur uit te breiden naar an-
derhalve klassenstructuur. Zodoende komen 
er 48 en 72 plaatsen bij in de kleuter- en 
lagere school

De kleuterschool in de Gelmelenstraat is in 
slechte staat en is niet geschikt om er een 
bouwlaag bovenop te zetten. Daarom werd 
er uit noodzaak gekozen om ook hier een 

Bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De 
‘zittende’ Vlaming met een gezondheidsrisico 
op doktersverwijzing aan het bewegen krij-
gen. De doorverwezen patiënten krijgen van 
de coach een beweegplan op maat: van een 
dagelijkse fietstocht naar het werk tot een 
wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt. 
De coach helpt hen op weg en motiveert hen. 
Ook de lokale sportverenigingen doen mee aan 
Bewegen Op Verwijzing.

Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar 
een actiever leven op termijn zelfstandig kan 
verderzetten. Het aantal consultaties bij de 
coach bepaal je zelf. Er ligt een maximum op 
7 uur individuele begeleiding. 

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de 
deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt 
de coach maar 5 euro per kwartier voor een 
individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor 
een groepssessie. Heeft de deelnemer recht 

Bewegen op Verwijzing helpt meer bewegen
De gemeente Schoten is gestart met het project ‘Bewegen op Verwijzing’, een initiatief van het Vlaams instituut 
Gezond leven en met steun van de Vlaamse overheid . Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners van 
Schoten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen op Verwijzing-coach . Die coach helpt de 
doorverwezen patiënten om meer te bewegen . 

op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt 
hij een extra korting.

Bewegen op Verwijzing-coach
“We werken samen met de gemeente Zoersel 
en worden ondersteund door de SEL Amberes”, 
zegt Sarah Boonen, gezondheidscoördinator 
van de gemeente Schoten. 

“Binnen onze gemeente is er een samen-
werking tussen de sportdienst en mezelf als 
gezondheidscoördinator. Wij hebben ondertus-
sen ook een BOV- coach aangenomen. Voor 
Schoten is dat Joost Van der Vliet en voor 
Zoersel is dat Noortje Aernouts.”  

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel 
beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het 
project ook nog andere voordelen: je voelt je 
beter in je vel, je komt vaker naar buiten en 
je hebt meer sociaal contact. 

Voor meer informatie:
www.bewegenopverwijzing.be
Sarah Boonen: 03/644 67 94 
sarah.boonen@ocmwschoten.be 
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[ milieu ]

Oud-schepenen voor milieu Monique Van den 
Bogaert, Peter Pauwels, en Gerd Adriaensen 
hadden veel woorden van lof voor de milieu-
ambtenaar en zijn medewerkers. Ze onder-
streepten de pioniersrol die Dirk in Vlaanderen 
heeft vervuld, maar ook dat hij tot op vandaag 
nog ‘out of the box’ wil denken en innovaties 
brengt in het gemeentebeleid. 

Dat doet hij volgens de milieuraad door diplo-
matie, zeer uitgewerkte beleidsvisies en docu-
menten en dit steeds over de partij-grenzen 
heen. Bescheiden en in stilte achter de scher-
men, ver van de zoeklichten. De ex-voorzitters 
Manteleers, Gintelenberg en huidig voorzitter 
Staes bewonderden het enthousiasme en 
positivisme, het streven naar resultaten en de 
zeer goede samenwerking met verenigingen 
en wijkraden over diverse thema’s.

Dirk werd compleet verrast door zijn col-
lega’s. “Toen ik enkele jaren geleden door 
Knack werd opgenomen in een lijstje met de 
20 meest invloedrijke personen in België op 
vlak van duurzaamheid, was dit een leuke 

Dertig jaar milieuraad, tal van innovaties en mooie resultaten . Dat is onder meer de verdienste van Dirk Vercammen, 
diensthoofd van de milieudienst . Daarom werd hij in de bloemetjes gezet tijdens de milieuraad van 22 januari .

Schoten telt ongeveer 13.500 bomen langs-
heen straten, dreven en pleintjes. Van kleine 
sierbomen tot grote en oude zomereiken en 
kapitale beuken. Al deze bomen zorgen voor 
een aanzienlijke bijdrage in het groene karakter 
van Schoten. Daarnaast leggen ze meer dan 
1/3de van de gemeentelijke CO2-uitstoot vast!

Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt het 
Schotense bomenbestand elk jaar gecontro-
leerd op gebreken. De bomen die een verhoogd 
risico op breuk en/ of windworp hebben, 
worden tijdens deze inspectie gemarkeerd en 
met de jaarlijkse kap verwijderd. Het gaat hier 
dus enkel om bomen die de veiligheid in het 
gedrang kunnen brengen. De andere bomen 
blijven uiteraard behouden.

Waar wordt er straks 
precies gekapt? 
In totaal laat de gemeente in het voorjaar van 

2018 146 bomen kappen. De locaties waar 
de meeste bomen worden gekapt zijn: Frans 
Reinemundlei, Lusthofdreef, Henri Engelslei, 
Kasteeldreef, Papenaardekenstraat, Speeltuin 
Pieter Breughelstraat, Molenbaan, Houthak-
kersdreef, Jachtwachtersdreef en Beukendreef. 
De Albert Dineurlaan wordt volledig gekapt.

Bijzonder
In enkele gemeentelijke parken wordt er 
geopteerd om de kroon te verwijderen maar 
wel de stam ter plaatse al staand of liggend te 
behouden. Door het reduceren van de ‘lastarm’ 
vormt zo’n stam geen gevaar meer. Het dode 
hout vormt wel een belangrijk onderdeel van 
een natuurlijk bosecosysteem. 

Wil je zelf bijdragen aan een gezond bomenbe-
stand in de gemeente? Parkeer uw wagen dan 
op de oprit in plaats van op de onverharde berm. 
En laat ook zoveel mogelijk bladval liggen, dit 
is de voeding voor de bodem en de bomen. 

Voor vragen over het gemeentelijk bomen-
beheer kan je terecht bij de gemeentelijke 
milieudienst: 03 685 04 62 of milieudienst@
schoten.be.

Boomkapwerken seizoen 2017 - 2018
Verspreid over Schoten worden er dit voor-
jaar voorlopig 146 laanbomen gekapt . het 
gaat hier zowel over laanbomen als bomen 
in gemeentelijke parken .

en onverwachte pluim”, zegt Dirk. “Maar dat 
ik nu door de ‘eigen’ verenigingen, wijken en 
beleidsmensen in de bloemetjes werd gezet 
was héél erg verrassend.”

“Het doet me natuurlijk nog meer plezier omdat 
het van mensen komt waarmee je jarenlang 
dag in dag uit wil samenwerken. Ook heel blij 
dat de grote bekommernis van de bevolking 

rond milieu en natuur kan uitgewerkt worden 
in beleidsadviezen, los van partijpolitiek. 
Ik en mijn schare fijne medewerkers willen 
enthousiast inzetten op duurzaamheid zodat 
Schoten morgen nog een leuke plaats is om te 
wonen, winkelen en werken. Ik hoef daar geen 
bekroning voor, maar het doet natuurlijk wél 
enorm veel plezier te weten dat er waardering 
is doorheen al die jaren.” 

vlnr: Gerd Adriaensen, Peter Pauwels, Willem Manteleers, Dirk Vercammen, Erik Gintelenberg, 
Monique Van den Bogaert, Paul Staes en Erik Block.

30 jaar milieuraad met Dirk Vercammen
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[ Sport + reSpect ]

infoSchotenmaartinfoSchotenmaart

Het overgrote deel van de contacten tussen 
ambtenaren en burgers verloopt vlekkeloos 
en met respect voor iedereen. Maar lichte 
vormen van agressie tegen gemeente- en 
OCMW-personeel steken helaas alsmaar 
regelmatiger de kop op. Geroep en getier aan 
de loketten van het gemeentehuis, bitsige 
discussies op het recyclagepark of papieren 
die door de lucht vliegen op het OCMW, we 
kijken er minder en minder van op.

We willen dit als gemeentebestuur echter niet 
aanvaarden. Gemeente- en OCMW-personeel 
moet soms slecht nieuws melden of be-
paalde aanvragen weigeren en we begrijpen 
dat dit wel eens tot frustratie kan leiden. Maar 
we volgen daarbij steeds regels en afspraken 
die voor iedereen gelden.

Hebb je toch het gevoel niet correct be-
handeld te zijn, kan je steeds vragen om 
het diensthoofd van de betrokken dienst 
te spreken of je kan een klacht indienen 
bij de inspraakambtenaar: Dominiek Diliën, 
(03) 680 09 77 of dominiek.dilien@scho-
ten.be

laat ons beleefd blijven…

Sinds 1952 speelt KFC Koningshof op ‘De 
Pheyp’ aan de Zilverstraat in Schoten. Deze 
lap grond, eigendom van de vennootschap ‘Ko-
ningshof Kleine Heide’, werd al die jaren gratis 
ter beschikking gesteld aan de voetbalvereni-
ging. Maar de band tussen de grondeigenaars 
en de voetballers verwaterde. Projectontwik-
kelaars lieten een begerig oog op het terrein 
vallen, zodat KFC dan noodgedwongen zou 
moeten uitwijken.

Maar de gemeente stak daar een stokje voor 
door een bod uit te brengen van 1,6 miljoen 
euro dat door de grondeigenaars aanvaard 
werd. “Voor de club is dit historisch, het belang-
rijkste moment sinds de oprichting”, zegt de 
ontroerde clubvoorzitter Jeroen Stockbroekx. 
“Ook voor mij persoonlijk is dit een historisch 
moment, want de club werd door een aantal 
vaders uit de wijk Koningshof opgericht om 
hun kinderen te laten sporten. Eén van hen 
was mijn grootvader, terwijl oom Jo ook een 
tijdlang voorzitter was.”

Jeroen vindt het fantastisch dat de erfpacht-
overeenkomst langs KFC Koningshof mede 
ondertekend werd door Benoît Simons. “Ook 
zijn grootvader stond mee aan de wieg van 
de club”, vertelt hij. “Dankzij de gekregen 
zekerheid, kunnen we nu werk maken van 
de infrastructuur: een kunstgrasveld en een 
nieuwe kantine.”

Tijdens de ondertekening van de erfpachtover-
eenkomst benadrukte burgemeester Maarten 
De Veuster de belangrijke sociale en sportieve 
rol die KFC Koningshof in de gemeente vervult 
en dat de club voor het gebruik van het terrein 
daarom een bescheiden, billijke vergoeding 
betaalt. “Ik wil de mensen van Koningshof en 
alle andere mensen, ook achter de schermen, 
bedanken die hebben meegewerkt aan dit 
project. Ik wens de club en al haar leden en 
sympathisanten veel (speel)plezier op de 
Pheyp toe.”

Ook sportschepen Luc Van Gastel is al jaren 
lid van de club. “Als schepen van Sport ben ik 
trots dat we deze gezellige club kunnen blijven 
faciliteren. Ik heb er dan ook alles aan gedaan 
om deze beslissing te laten dragen door een 
unanieme beslissing. Wij geven hier veel geld 
aan uit, maar het is een goede investering 
in jeugd, opleiding en sport en dat is altijd 
verantwoord.”

nieuwe plannen
Omdat KFC Koningshof zoveel mogelijk jonge-
ren aan het voetballen wil krijgen, plant het de 
aanleg van een kunstgrasveld. Om het bedrag 
van 400.000 euro bijeen te krijgen, wordt nu 
een actieplan uitgewerkt. Het is de betrachting 
om reeds in 2020 op een eigen kunstgrasveld 
te kunnen voetballen.

Gemeente schenkt KFC Koningshof 
jaren voetbalzekerheid
het werd zopas met een officiële notariële erfpachtovereenkomst bekrachtigd: 
KFC Koningshof mag van de gemeente Schoten nog minstens tot 2045 op ‘De 
Pheyp’ blijven voetballen .

Jeroen Stockbroekx
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en eventueel een aantal foto’s kunnen we al 
aan de slag. Hou er wel rekening mee dat als 
de bouwaanvraag reeds is ingediend, veel 
aspecten definitief zijn. De fase ervoor is ideaal 
voor deze screening.

Wanneer? op maandag 9 april 2018 van 13 
tot 17 uur. Dit planadvies is gratis maar 
de plaatsen zijn beperkt, dus inschrijven 
is noodzakelijk (milieudienst@schoten.be, 
Verbertstraat 7 te Schoten, 03 685 04 62).

infoSchotenmaartinfoSchotenmaart

[ bouw ]

ecologisch paviljoen 
Wist je al dat er in park Vordenstein een knap ecologisch 
sanitair gebouw geplaatst werd voor de bezoekers van het 
Vordensteinpark? Het paviljoen met heren-, dames- en min-
dervalidentoiletten staat naast de oranjerie en is altijd open. 
Uiteraard is het mindervalidentoilet volledig uitgerust volgens 
de laatste normen inzake toegankelijkheid. Een verschoontafel 
voor baby’s is ook voorhanden. 

Het paviljoen is volledig opgebouwd uit duurzame bio-ecologi-
sche materialen. Door de gevelbegroeiing en het groendak gaat 
het groene paviljoen helemaal op in de natuurlijke omgeving. 
Het gebruikte hout- en plaatmateriaal is PEFC- of FSC-gelabeld 
en komt uit duurzaam bosbeheer.

Park Vordenstein is dagelijks open van 8 tot 17 uur, in het 
tussenseizoen (maart-april en september-oktober) tot 19 uur 
en in de zomer tot 21 uur. De toegang is gratis.

Het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Schoten heeft een PPS-
overeenkomst met VMA-Cordeel ondertekend. 
(PPS = Publiek-Private Samenwerking). De 
overeenkomst omvat zowel de bouw van het 
nieuwe gebouw voor de Dienst der Werken als 
de ontwikkeling van een bedrijventerrein en 
een woonproject.

nieuwe gemeentemagazijnen 
op oude stortplaats
De Dienst der Werken verhuist vanuit het 

Samenwerking met VMa-Cordeel 
aan nieuwe gemeentemagazijnen

dorpscentrum naar de Sluizenstraat en komt 
op de locatie van het huidige recyclagepark. 
In het ontwerp van het gebouw, dat zowel 
bestaat uit magazijnen als kantoorruimte, 
gaat veel aandacht naar de functionaliteit 
en duurzaamheid van het gebouw zodat het 
optimaal inspeelt op de toekomstige noden 
van de dienst, wat zal resulteren in een nog 
betere dienstverlening aan de burger.

Door deze verhuis komt de huidige Dienst der 
Werken-site in het centrum aan de Lodewijk 
Weijtenstraat/Vordensteinstraat vrij. Deze 

plek krijgt binnen enkele jaren een nieuwe 
invulling als woongebied. Een bewuste keuze 
voor dorpskernvernieuwing met duurzame en 
betaalbare woningen. 

Het oude stort aan de Sluizenstraat wordt 
verplaatst zodat er ruimte vrij komt voor een 
nieuw lokaal bedrijvenpark.

ook recyclagepark wordt 
grondig vernieuwd
Ook het huidige recyclagepark, dat zich even-
eens in de Sluizenstraat bevindt, krijgt even 
verderop een nieuwe plaats toegewezen. Het 
wordt volledig vernieuwd met veel aandacht 
voor de gebruiksvriendelijkheid zodat o.a. 
containers gemakkelijker bereikbaar zijn 
en wachtrijen op de openbare weg worden 
vermeden.

Financiële nuloperatie 
voor de gemeente
De gronden nodig voor de ontwikkeling van 
het lokaal bedrijventerrein en het woonpro-
ject in de L. Weijtenstraat worden door de 
gemeente overgedragen aan VMA-Cordeel. In 
ruil financiert VMA-Cordeel de herpositionering 
van het oude stort en de nieuwbouw Dienst 
der Werken. Los daarvan staat de bouw van 
het nieuwe recyclagepark. Dit gebeurt onder 
regie van Igean, maar met financiële middelen 
van de gemeente.

Ga je bouwen of verbouwen? Ben je be-
nieuwd of je concrete plan op papier nog 
duurzamer en energievriendelijker kan? 
Maak dan een afspraak voor gratis advies 
met de architecten van Kamp C op de mi-
lieudienst in het gemeentehuis.

Bij de realisatie van je droomhuis zijn de 
principes van duurzaam bouwen bijna niet 
meer weg te denken. Duurzaam bouwen is 
meer dan milieubewust bouwen. Er komen 
heel wat zaken bij kijken zoals kwaliteit, 
leefcomfort en gezondheid. Kamp C geeft je 
een antwoord op al je bouwvragen.

De architecten screenen je bouwplannen op 
duurzaamheid en geven je nuttige tips mee:
Is je toekomstige woning wel zo energiezui-
nig als je had gedacht? Zijn er interessante 
toepassingen over het hoofd gezien? Is je 
woning conform de nieuwe wetgevingen?

Je krijgt een uur advies op maat over je 
nieuwbouw of verbouwing. Deze dienstver-
lening richt zich tot de particuliere (ver)
bouwer. Heb je nog geen volledig uitgewerkt 
plan, geen nood. Ook met een ruwe schets 

Gratis deskundig duurzaam bouwadvies
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[ Schoten Schol ]

Gemeente Schoten trakteerde zondag 7 januari 2018 op het 
Marktplein met hapjes, drankjes en een optreden van luc Caals .

Gratis frietjes, bier en feestplezier 
op Schoten Schol 2018!
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[ Schoten Schol ]

1715
glühwein
bekers

2851
pakken
friet

1500
pannen-
koeken

2248
frisdrank
bekers

4514
pintjes

Schoten
Schol
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[ inStaGram ]

schotenleeft
Iemand lijkt iets verloren te zijn in de 
#Braembibliotheek vanavond...
#SchotenLeeft #Schoten #SchotenCity #2900 
#provincieantwerpen #Antwerpen #instadaily 
#igdaily #potd #fotografie #instafoto

hildewauters1
Gezellige start 2018 
#schotenschol #schoten

jessyvanderwerff
Braembibliotheek 
#schoten #architectuur #Braem #renaatbraem 
#trappen

anaisstoelen
Okay last one. 
#wintershoot #maternityshoot #throwback 
#feelinghappy #wintersun #20weeks #pregnantlife 
#pregnancystory_anais #goudmanneke #momtobe 
#pregnancyfashion #maternitylook #lookdujour 

linearities 
We don't get a lot of exciting #wildlife here in 
#Belgium but if you look close enough you'll find 
the occasional #deer stroling the #woods. 
#Peerdsbos #Schoten #nikon #D7200

tamarageeraerts
Jaarlijks teerfeest van Sint Sebastiaansgilde Schoten!
#traditie #teerfeest #2mostimportantpeopleinmylife 
#archery #schoten #onsvakeontbreekt"

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

infoSchotenmaart

alina134k
#Schoten #brandweer

katyabyankina
We bought a house... that magical day when we 
became home owners with @dieterverhoeven
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Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeen-
tebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier 
(Cyclus Print) met vegetale inkten. Verantwoordelijk 
uitgever is het college van burgemeester en schepenen.

Redactie: Kelly Coucheir, Siebe Nicolaï en Dominiek 
Diliën en Sarah Moe – Opmaak: X-OC. 

Aan dit nummer werkten ook mee: Katrien Debaene, 
Dirk Van Geel, Wouter Peeters en fotograaf Paul de Groot.

Contact opnemen met Info Schoten kan via kelly.
coucheir@schoten.be, 03 680 09 44, of schriftelijk via 
Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

Volgend nummer verschijnt in mei 2018. Raadpleeg 
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan 
in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

[ inStaGram + varia ]

markrobson .artist
Stranded On Route 66
#schoten #antwerp #culturalcentre #dekaekelaar 
#radiomodern #fiftiesparty #smokingjacket 
#basqueberet #blackberet #whiteshirt 
#oxfordsnotbrogues #silvercat #ring #maninblack 

mirage_v 
Schotenvaart Sas 9 
#schoten #sunset #skyporn #sky #winter 
#mirrormirror

sofie_oeyen_
#driekoningen #zangertjes 
#snoepsnoepennogeenssnoep #danku #paalstraat 
#schoten

infoSchotenmaart

Van februari tot juni loopt in 107 Vlaamse bibli-
otheken een grootschalig gebruikersonderzoek 
voor openbare bibliotheken, ook in onze bib van 
Schoten.

We zouden het fijn vinden als je even de tijd zou 
nemen om de vragenlijst in te vullen. Zo komen 
we te weten wat je goed vindt of wat beter kan. 
De bib is immers van en voor jou en stemt graag 
haar beleid af op jouw wensen. Alle antwoorden 
worden anoniem verwerkt. De enige voorwaarde 
om mee te doen is dat je een actieve gebruiker van 
onze Schotense bibliotheek én dat je minstens 18 

jaar bent. Meedoen kan online op www.bib2018.
be. Dit kan ook op één van onze computers in de 
bib of op papier.

Martin Steenhaut, natuurfotograaf met Schotense 
roots, ontving zaterdag 13 januari 2018 het Eu-
ropese ‘Qualified European Photographer’-label 
(QEP). 

QEP is een netwerk van meer dan 400 profes-
sionele fotografen en bekroont fotografen van 
over heel Europa. 

(www.martinsnature.com)

Schotenaar wint prestigieus 
fotografielabel: bezoek de expo

Doe mee met het gebruikers-
onderzoek in onze bib!
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Vrijdag 9 maart  19u De Kaekelaar  Comeback (8+)  Kindertheater door toneelschap Beumer & Drost
Zondag 11 maart 15u De Kaekelaar  Bonte Nacht (4+)  Kindertheater door tuning People & De Maan

Dinsdag 13 maart  14u op locatie  Achter de schermen van de roma  Uitstap UItVErKoCHt

Donderdag 15 maart  20u De Kaekelaar  Gisteren was het geweldig!  Muziektheater door Nico Sturm & jonas Van Geel UItVErKoCHt

Zondag 18 maart  11u Kasteel van Schoten  Assepoester (6+)  Aperitiefconcert voor kinderen door Pianoduo Mephisto UItVErKoCHt

Maandag 19 maart  14u De Kaekelaar  tonio  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad

Dinsdag 20 maart  20u  De Kaekelaar tonio  Film i.s.m. HVV

Woensdag	21	maart		 14u		 De	Kaekelaar	 Mijn	naam	is	Courgette	(7+)	–		 Grabbelpasfilm	i.s.m.	Jeugddienst	Schoten

Woensdag 28 maart  14u Kasteel van Schoten  jin & jan (4+)  Kinderworkshop Door Cacao Bleu UItVErKoCHt

Woensdag 28 maart  20u De Kaekelaar  onze Koen  theater Door theater Malpertuis UItVErKoCHt

Donderdag 29 maart  20u Kasteel van Schoten  Charlotte Vandermeersch  Kasteelconcert UItVErKoCHt

Donderdag 5 april  14u De Kaekelaar  Seniorenshow  Muziek i.s.m. Seniorenraad en raad voor personen met een handicap

Vrijdag 6 april  14u De Kaekelaar  Seniorenshow  Muziek i.s.m. Seniorenraad en raad voor personen met een handicap

Woensdag 11 april  14u De Kaekelaar  Bambole (3+)  Kindertheater door FroeFroe UItVErKoCHt

Vrijdag 13 april  20u De Kaekelaar  Wachten op Do Groot (try-out)  Muziek door Frivole Framboos LAAtStE tICKEtS

Maandag 16 april  14u De Kaekelaar  Paterson  Film i.s.m. HVV en Seniorenraad

Dinsdag 17 april  20u De Kaekelaar  Paterson  Film i.s.m. HVV 

Woensdag	18	april		 14u	 De	Kaekelaar		 Minuscule	(6+)		 Grabbelpasfilm	i.s.m.	Jeugddienst	Schoten

Donderdag 19 april  20u De Kaekelaar  Fight Night  theater door ontroerend Goed

Zondag 22 april  11u Kasteel van Schoten  Quatuor Dialogues  Aperitiefconcert

Dinsdag 24 april  10u Kasteel van Schoten  Schoonheid in het oog van de toeschouwer  Cursus ' What’s in a face' i.s.m. Amarant

Dinsdag 24 april  20u De Kaekelaar  Bakkes t(ab)oe (14+)  jongerentheater Door theaterwerkplaats Nest

[ cultuurcentrum Schoten ]

agenda


