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Iedereen verwittigd bij
noodsituatie in Schoten

Plaats voor 80 extra kleuters in
nieuwe basisschool Deuzeldpark
Drie jaar geleden kreeg het Schotense basisonderwijs maar
liefst 6,4 miljoen euro toebedeeld van de Vlaamse Overheid.
Daarmee werden 809 bijkomende plaatsen in de basisscholen
in onze gemeente gecreëerd. 1,5 miljoen euro van de pot
ging naar Scholengroep Invento GO!. De Scholengroep paste
zelf nog zo’n 350 000 euro bij en bouwde met het budget
de nieuwe basisschool ‘Deuzeldpark’, vlakbij het Cogelspark.

Schoten zal vanaf nu ook via BE-Alert, het
alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou kan verwittigen in een noodsituatie, een
Alert-SMS kunnen versturen op basis van een
geografische zone.
Met dit systeem kunnen sms-jes worden
verstuurd naar alle actieve mobiele toestellen
in een bepaalde zone. Dus ook naar mensen
die niet in Schoten wonen, maar bijvoorbeeld
gewoon passeren, hier kort verblijven of aan
het werk zijn. Kortom, iedereen die zich in de
buurt van het gevaar bevindt, zal automatisch
een SMS ontvangen met instructies en info
over de situatie. Zo kunnen we bij een grote
brand bijvoorbeeld alle personen verwittigen
die zich in een straal van 400 meter bevinden.
De Alert-SMS is een aanvulling op de andere
gratis diensten van BE-Alert.

Andere diensten van BE-Alert
Be-Alert is een alarmeringssysteem waarmee
de overheid burgers via sms, telefoon of e-mail
op de hoogte brengt van noodsituaties. Je kan
je eenvoudig inschrijven via www.be-alert.be.
Vul je contactgegevens en je adres in. Je kan

ook meerdere adressen toevoegen, zoals het
adres van je ouders of je werk. Onderaan
heb je nog de keuze om ook preventieve
berichten van je buurtinformatienetwerk (BIN)
te ontvangen of om je gegevens te gebruiken
voor boodschappen van algemeen nut. Zo zal
de gemeente bijvoorbeeld wijzigingen in de
vuilnisophaling via een e-mail communiceren.
Schrijf je dus zeker in op www.be-alert.be. Zo
word je altijd ingelicht over rampen in je wijk
en weet je dat je kelder misschien onder water
staat, ook al ben je op vakantie of op het werk.
Integrale Veiligheid, 03 680 23 57
iv@schoten.be

Fans van Info Schoten
De gemeente wil graag haar communicatiebeleid evalueren en bekijken waar eventueel
mogelijkheden voor verbetering liggen.
Daarom organiseerden we in december
vorig jaar een grote enquête waaraan iedere
Schotenaar kon deelnemen.
Ondertussen zijn de resultaten vakkundig
door communicatiewetenschapper Eric Goubin
verwerkt. Eerst en vooral willen we jullie heel
hard bedanken: maar liefst 985 mensen
namen deel aan ons communicatieonderzoek.
Dit aantal zorgde ervoor dat de resultaten van
het onderzoek heel representatief zijn.

Opvallendste resultaten
Momenteel zijn we nog druk bezig de resultaten van het onderzoek te analyseren. Op basis
hiervan gaan we aan de slag om de Schotenaar
nog beter te bedienen op het gebied van
gemeentelijke communicatie. Enkele van de
opvallende resultaten die we jullie alvast
willen meedelen:
De Schotenaar is opvallend digitaal. Maar
liefst 96 procent gebruikt vaak het internet,
en daarmee scoren we boven het Vlaamse
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Op donderdag 31 januari werd de school officieel ingehuldigd.
Een primeur is dat elke klas zijn eigen tuintje heeft. Andere
bijzonderheden zijn dat de klassen per twee gekoppeld zijn en
zo telkens tot één grote ruimte gemaakt kunnen worden en dat
de grote glazen uitbouw vooraan (nu al liefkozend tot ‘de serre’
gedoopt) vanzelf de ramen opent wanneer het te warm wordt.
Verder is er nog een overdekte speelplaats voor slecht weer
en is de basisschool een mooi staaltje samenwerking van
andere klassen binnen de scholengroep: de kasten, keuken
en bureaus worden gemaakt door de oudere leerlingen van
de klassen houtbewerking.

Dienst ruimtelijke ordening voortaan
op afspraak
Wie op de dienst ruimtelijke ordening moet zijn, maakt
voortaan eerst een afspraak. Schoten zet hiermee verder
in op digitalisering en een betere dienstverlening.
Bijvoorbeeld: je wil meer info over verbouwingsmogelijkheden
van je woning, een vergunning aanvragen voor het plaatsen
van een tuinhuis of een ontwerp komen voorbespreken.
Gedaan met lange wachtrijen. Je kiest zelf wanneer je
langskomt via onze handige afsprakenmodule.

gemiddelde. Ook sociale media zijn populair
in onze gemeente. 78% gebruikt sociale media
zoals Facebook, Instagram of Twitter. Ook de
70-plussers blijven hier niet achter: 87% van
deze leeftijdsgroep is actief op internet of
sociale netwerksites. Met Info Schoten, het
magazine dat je nu leest, bereikt de gemeente
maar liefst 86% van de Schotenaren. De
Schotense bevolking geeft Info Schoten een
dikke acht op tien, waarvoor opnieuw bedankt!

Hoe werkt het? Surf naar afspraken.schoten.be en maak je
afspraak in de module. Of maak telefonisch een afspraak
via 03 680 09 55. Als je afspraak is gemaakt, kom je langs
op het afgesproken tijdstip. Je meldt je aan bij het onthaal
en een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening helpt
je onmiddellijk verder. Omdat je ons op voorhand via het
webformulier goed kan informeren over je vraag, kunnen onze
collega’s je dossier goed voorbereiden. Zo word je altijd snel
en efficiënt geholpen.

Puntjes voor verbetering die we noteerden zijn:
meer info over beslissingen van schepencollege en gemeenteraad, over wegen en verkeer
en premies en subsidies. Verder lezen jullie
graag vaker over de geschiedenis van Schoten
en is voor sommigen het lettertype ietsje
te klein. We gaan met deze en nog andere
opmerkingen aan de slag en zorgen ervoor
dat we binnenkort een tien op tien krijgen!

Ook vreemdelingendienst op afspraak

Winnaars
Uit alle deelnemers werden 7 winnaars geloot.
Zij wonnen een Schotense aankoopbon! De
winnaars werden persoonlijk gecontacteerd.
Bedankt aan alle respondenten en proficiat
aan de winnaars!
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De gemeentelijke vreemdelingendienst werkt vanaf nu enkel
op afspraak van maandag tot en met vrijdag en elke eerste
donderdagavond van de maand. De vreemdelingendienst wil
hiermee haar dienstverlening verbeteren.
Heb je een vraag of wil je bepaalde zaken aanvragen? Maak
dan eerst een afspraak via 03 680 09 40 of vreemdelingendienst@schoten.be.

Prijsstijging pasfoto’s
De firma die de fotocabine in het gemeentehuis verhuurt,
voert een prijsstijging door. Daarom zal het maken van
pasfoto’s voortaan 7 euro kosten in plaats van 6 euro. We
hopen op jullie begrip!

[ varia ]

Vanaf nu ook met DeWaterbus
naar Wijnegem en Antwerpen
De file voorbij zoeven met een zacht kanaalbriesje in je haren? Sinds kort kan
het! DeWaterbus meert vanaf nu ook aan
in Schoten met haar nieuwe oostelijke lijn.
Je kan al een tijdje met DeWaterbus van Hemiksem helemaal naar de Kallosluis varen. Op
je route kom je dan Kruibeke, het Steenplein,
Sint-Anna Linkeroever en Zwijndrecht tegen.
Sinds 18 februari is er een tweede lijn: van het
Havenhuis naar de boogbrug van de Houtlaan
in Wijnegem . Onderweg kan je op- of afstappen
aan de nieuwe fietsersbrug Ijzerlaan, ’t Dokske
in Merksem en de kantoren van De Vlaamse
Waterweg aan de Hoogmolendijk in Schoten.

Twee keer per uur
DeWaterbus vaart in beide richtingen. Op
weekdagen neem je de eerste boot al om 6
uur aan het Havenhuis en om 6u20 aan de
Hoogmolendijk. De laatste boot vertrekt in
Antwerpen en Schoten om 19u20. De boot
zal het traject om het half uur varen. Het
volledige traject van begin- tot eindhalte duurt
40 minuten.

Duurzame mobiliteit
DeWaterbus wilt duurzame mobiliteit stimuleren. Je vaart niet alleen de file voorbij vanop
het kanaal, je mag ook nog eens gratis je fiets

meenemen aan boord. Zo kan je gemakkelijk
je route voortzetten. Je kan aan het Havenhuis
ook overstappen op de Velofietsen of de bus.
Vanaf najaar 2019 stopt er ook een tram aan
het Havenhuis in Antwerpen. Deze tram zal
rechtstreeks naar het Centraal Station rijden.
Werk je in de haven? Dan kan je er ook voor
kiezen om over te stappen op de noordelijke
lijn van DeWaterbus. Deze vaart momenteel
tot de Kallosluis, maar zal vanaf deze zomer
verlengd worden tot Lillo.

Tarieven
Een ticket van het Havenhuis tot aan Wijnegem
kost 3 euro enkel en 5 euro heen en terug.
Tienrittenkaarten en jaarabonnementen zijn
ook beschikbaar. Kinderen tot en met 5 jaar
varen gratis mee. Jongeren van 6 tot en met
24 jaar kunnen genieten van een reductietarief,
net zoals 65-plussers en mindervaliden.
Kaartjes kopen kan via de website www.
dewaterbus.be en aan boord (contant
en bancontact). Raadpleeg de website van
DeWaterbus voor meer informatie.
Meer info over dienstregelingen en tarieven:
www.dewaterbus.be. Download DeWaterbus
app en blijf op de hoogte van actuele vaar
tijden en aangepaste dienstregelingen.

24 april: buitenspeeldag!
Gooi voor een keertje die Playstation aan de kant en zet
de tv af. Blaas in plaats daarvan het stof van je voetbal,
trek je rolschaatsen aan of kom gewapend met een doos
stoepkrijt naar de buitenspeeldag op woensdag 24 april!
Het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten vrolijk en buiten
hoor je je vriendjes al roepen. Klinkt dat niet als een fijne
dag? Waar wacht je nog op? Ga lekker buiten spelen! Zelfs
televisiezender Ketnet sluit op 24 april tussen 13u en 17u
de deuren om mee buiten te gaan spelen.
De gemeente kan buitenspelen alleen maar aanmoedigen.
Om zoveel mogelijk kinderen (én ouders) naar buiten te
krijgen, organiseert de jeugddienst een leuke activiteit in het
Cogelspark en het park van Schoten. Benieuwd? Omcirkel
dan zeker woensdag 24 april met een grote rode stift in
je agenda, en hou de Facebookpagina van de jeugddienst
in de gaten!
Meer informatie: Jeugddienst Schoten
jeugddienst@schoten.be, 03 685 19 18
www.facebook.com/jeugddienst.schoten

Opgelet: bermparkeren verboden
in Kasteeldreef
We herinneren iedereen er graag nog eens aan dat het
parkeren op de bermen van de Kasteeldreef verboden is.
Wanneer auto’s op de bermen staan, verdicht de bodem
door het gewicht. Daar lijden de grote beuken enorm onder.
Tijdens evenementen in het centrum en in het park zullen
er nadarhekken worden geplaatst. Er mag enkel op straat
en met de rijrichting geparkeerd worden. Parkeer je toch op
de berm, dan riskeer je een boete! Tijdens de Scheldeprijs,
Hello!Schoten, Park Happening en Schoten Zingt mag er bij
hoge uitzondering wel op de bermen geparkeerd worden.

Gezocht: vrijwillige bijzitters

BRUG VAN
DEN AZIJN

HAVENHUIS

FIETSBRUG
IJZERLAAN

HOOGMOLENDIJK

BRUG HOUTLAAN

Op 26 mei 2019 vinden de Vlaamse, Federale en Europese
verkiezingen plaats. In Schoten worden er 24 kiesbureaus
opgesteld. In al deze bureaus hebben we bijzitters nodig
die de verrichtingen in het kiesbureau mee in goede banen
leiden. Wil jij graag meehelpen om deze belangrijke dag vlot
te laten verlopen? Meld je dan snel aan. Iedere Schotense
kiezer kan hieraan meewerken.
Meer informatie en aanmelden kan via de bevolkingsdienst,
Verbertstraat 3, 03 680 09 10, bevolking@schoten.be.

Geschenkje voor wie iets te vieren
heeft
De gemeente lanceerde met Valentijnsdag haar op maat
gemaakte geschenkzakjes. Wie trouwt, een kindje krijgt of
wettelijk gaat samenwonen, krijgt vanaf nu van de dienst
bevolking een geschenkzakje met nuttige informatie maar
ook leuke geschenkjes zoals post-its in de vorm van een
hartje, een hartjes-lolly, een slabbetje van het Huis van het
Kind en een waardebon van 25 euro.
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[ BELEID ]

Ontmoet het nieuwe bestuur
coalitie

In het vorige nummer van Info Schoten stelden we het nieuwe
college al aan je voor. Nu introduceren we je de nieuwe gemeenteraadsleden. Zij zullen samen met hun collega’s van het schepencollege de komende legislatuur mee Schoten besturen.
Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) koos ervoor om met
Open VLD als coalitiepartner in zee te gaan. Daardoor belanden
Vlaams Belang, CD&V, Groen en sp.a in de oppositie voor de
komende zes jaar.

1. Maarten De Veuster – N-VA
maarten.deveuster@schoten.be
03 680 09 74

2. Iefke Hendrickx – N-VA
iefke.hendrickx@schoten.be
04 75 44 16 66

3. Wouter Rombouts – N-VA
wouter.rombouts@schoten.be
04 94 87 42 81

4. Charlotte Klima N-VA
charlotte.klima@schoten.be
04 95 61 21 04

5. Paul Valkeniers – Open VLD
paul.valkeniers@schoten.be
04 75 62 90 01

Lieven De Smet:

6. Paul De Swaef – N-VA
paul.deswaef@schoten.be
04 73 78 89 69 of 03 644 60 37

7. Walter Brat N-VA
walter.brat@schoten.be
04 68 01 85 39

8. Véronique d’Exelle – N-VA
veronique.dexelle@schoten.be
03 658 40 87

9. Lieven De Smet – N-VA
lieven.desmet@schoten.be
04 94 63 04 62

10. Bert Batens – N-VA
bert.batens@schoten.be
04 86 55 87 38

11. Christof Victor – N-VA
christof.victor@schoten.be
04 95 54 93 56

12. Pieter Gielis – N-VA
pieter.gielis@schoten.be
04 85 06 10 72

13. Ilse Stockbroekx – N-VA
ilse.stockbroekx@schoten.be
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“Het hoogste beslissingsorgaan van de gemeente,
de gemeenteraad, mogen
voorzitten is mij een hele eer.
Met alle raadsleden het
debat voeren is een hele uitdaging. Hopelijk lukt het me
de (soms wat droge) materie
op een luchtige wijze in een
constructief debat te gieten
en hierbij zeker de ernst van
het geheel te bewaren.”

14. Sandra Lauryssen – N-VA
sandra.lauryssen@schoten.be
04 95 17 20 21

oppositie

15. Kris Oversteyns – N-VA
kris.oversteyns@schoten.be
04 95 27 87 30

16. Kathelijne Peeters – N-VA
kathelijne.peeters@schoten.be
04 73 45 65 83

17. Nadine Van Mol – N-VA
nadine.vanmol@schoten.be
04 91 15 23 42

18. Tom Van Grieken – Vlaams Belang
tom.vangrieken@schoten.be
02 219 60 09

19. Lieselotte Decroix – Vlaams Belang
lieselotte.decroix@schoten.be

20. Piet Bouciqué – Vlaams Belang
piet.boucique@schoten.be
04 86 76 07 65

21. Tommy Van Look – Vlaams Belang
tommy.vanlook@schoten.be
04 73 41 43 06

22. Niels Broeckx – Vlaams Belang
niels.broeckx@schoten.be
04 83 67 03 57

23. Patrick Molle – Vlaams Belang
patrick.molle@schoten.be
04 73 22 01 14

24. Peter Vanaken – Vlaams Belang
peter.vanaken@schoten.be
04 75 78 62 32

25. Maya De Backer – Groen
maya.debacker@schoten.be

26. Peter Arnauw – Groen
peter.arnauw@schoten.be
04 94 89 45 27

27. Olivier Coppens – Groen
olivier.coppens@schoten.be
04 78 35 11 58

28. Catharina Van Osta – CD&V
catharina.vanosta@schoten.be
04 96 99 31 53

29. Erik Block – CD&V
erik.block@schoten.be
04 75 77 56 81

30. Dieter Peeters – CD&V
dieter.peeters@schoten.be
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31. Kurt Vermeiren – sp.a
kurt.vermeiren@schoten.be
04 73 80 16 78

Veel
succes!
infoschotenmaart

[ onderwijs ]

Nieuwe inschrijvingen kleuter- en
basisonderwijs voortaan digitaal

Belangrijk bericht aan ouders die hun kind(eren) voor de eerste
keer inschrijven in het kleuter- of basisonderwijs
Het is een jaarlijks terugkerend nieuwsitem: ouders die soms dagenlang
kamperen voor de schoolpoort om hun kind te kunnen inschrijven. De gemeente
maakt door de invoering van een centraal aanmeldsysteem nu komaf met de
bekende wachtrijen aan de Schotense scholen.
Door de capaciteitsproblemen in de Schotense kleuter- en basisscholen wijzigt vanaf
het komende schooljaar (2019-2020) het
systeem om je kind(eren) in te schrijven in
een Schotense school. Vanaf nu werken al deze
scholen met een centraal aanmeldsysteem,
in samenwerking met het Huis van het Kind
Schoten. Alle kinderen die voor de eerste keer
worden ingeschreven of van school willen veranderen, moeten nu eerst aangemeld worden
alvorens ze kunnen worden ingeschreven. Op
die manier krijgt iedereen evenveel kansen om
zijn of haar kind in een school naar keuze in
te schrijven.
Voor kinderen die reeds ingeschreven zijn
en niet van school willen veranderen, hoeft
er niets te gebeuren. Deze kinderen worden
automatisch ingeschreven voor het volgende
schooljaar. Alle kinderen die voor de eerste
keer worden ingeschreven of van school willen
veranderen, moeten nu eerst aangemeld wor-

den alvorens ze kunnen worden ingeschreven.

Twee stappen
Het inschrijven van een kind verloopt dus vanaf
nu in twee stappen. Allereerst dient je kind
aangemeld te worden via www.aanmelden.
schoten.be, waarbij je alle gegevens en de
school of scholen van je keuze opgeeft.
Nadat alle aanmeldingen gebeurd zijn, wijst
het systeem alle kinderen toe aan een school.
Dit gebeurt op basis van de eerste keuze die
je opgeeft. Indien er te weinig beschikbare
plaatsen zijn in die school, zal de afstand
van de hoofdverblijfplaats van het kind (of
het werk van vader of moeder) tot de school
mee bepalen aan wie de open plaats wordt
toegewezen. Als er dan nog geen uitsluitsel
is, speelt het toeval. Op deze manier krijgt
iedereen evenveel kansen om een plekje te
krijgen in de school van zijn of haar keuze.

De tweede stap is het eigenlijke inschrijven
van je kind. Ten laatste op 29 april 2019
ontvangen de ouders een e-mail en/of brief
met daarin de gegevens van de school
waarin hun kind ingeschreven kan worden.
De inschrijvingen kunnen vanaf 6 mei tot en
met 24 mei gebeuren.

Belangrijke data
Vanaf 1 maart 2019 tot en met 29 maart
2019 kan je je kind aanmelden voor een
school. Goed om te weten: er is geen tijdsdruk.
De datum en het tijdstip waarop je je kind
aanmeldt, heeft geen enkele invloed op de
verdeling van de vrije plaatsen. Let op: je moet
wel je kind ten laatste op vrijdag 29 maart
2019 hebben aangemeld.

Vragen?
Is er nog iets onduidelijk? Heb je nog verdere
vragen over het aanmeldsysteem? De onthaalmedewerker van het Huis van het Kind
staat klaar met een antwoord.
Huis van het Kind Schoten
Curielaan 1, 04 99 92 62 36
Open maandag tot donderdag van 9u tot 12u
huisvanhetkind@schoten.be

infoschotenmaart
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[ verkeer ]

Mistrap je niet:
de fietspaden in Schoten
“Een fietspad is een fietspad, en als fietser en zwakke weggebruiker heb ik steeds
voorrang.” Verkeerd gedacht! Wij sommen de verschillende scenario’s even op
die je in onze gemeente kan tegenkomen.
De vuistregel is alvast deze: fiets je op een rood-wit
gekleurd fietspad, dan heb je voorrang. Fiets je op een
grijze loper of op een fietspad omlijnd met onregelmatige
blokjes, dan heb je geen voorrang. Maar opgepast! Wanneer je haaientanden op de grond ziet, betekent dat

dat je geen voorrang hebt op het kruispunt, ook al fiets
je op een rood-wit fietspad. Bij verkeerslichten zal je
ook altijd een stopstreep geschilderd zien, om extra te
benadrukken dat je geen voorrang hebt op het verkeer
of de verkeerslichten.

Fietsoversteek zonder
voorrang (grijze loper)
Voorbeeld: Alfons Verdijckstraat

Een fietspad zonder voorrang op oversteekplaatsen krijgt in Schoten geen
zijdelingse markering. Het is als het ware
een grijze loper. Je hebt hier dus geen
voorrang op de andere weggebruikers die
van rechts komen.

Fietsoversteek met
voorrang (rood-wit)
Voorbeeld: Churchilllaan

Fietsstraat

Voorbeeld: Papenaardekensstraat
In een fietsstraat mogen fietsers de hele
breedte van de rijbaan gebruiken wanneer
de straat enkelrichting is en de helft van
de breedte langs de rechterzijde als
de rijbaan in beide richtingen gebruikt
wordt. Auto’s en motorvoertuigen hebben
toegang, maar mogen fietsers niet inhalen
en niet sneller rijden dan 30 kilometer
per uur.

Een fietspad in de voorrang op oversteekplaatsen is steeds rood gekleurd met een
onderbroken evenwijdige witte lijn aan de
zijkanten. Wanneer je op dit soort fietspad
rijdt, moeten automobilisten stoppen en
jou voorrang verlenen.

Fietsopstelstrook

Voorbeeld: Verbertstraat of Markt
Een fietsopstelstrook is een vak waar
fietsers zich vóór de automobilisten
mogen opstellen. Fietsers mogen zich
wanneer het verkeerslicht op rood staat
opstellen voor de wachtende auto’s in
het aangeduide vak. Fietsers krijgen een
goed zichtbare plek op kruispunten met
verkeerslichten en kunnen als eerste
vertrekken wanneer het licht op groen
springt. Een belangrijk voordeel van de
fietsopstelstrook is dat er voorkomen
wordt dat fietsers zich in de dode hoek
van (vracht)wagens opstellen.

Fietspad rotonde
Voorbeeld: Verbertstraat

Bij rotondes gelden dezelfde voorrangsregels als bij de auto’s: ben je op de
rotonde, dan heb je voorrang. Ben je de
rotonde nog niet opgereden, dan moet
je voorrang verlenen. Let op! Als er
haaientanden geschilderd zijn, moet je
voorrang verlenen.
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Fietssuggestiestrook
Voorbeeld: Victor Frislei

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad.
Het duidt enkel de positie van de fietser
aan en maakt deel uit van de rijbaan. De
fietssuggestiestrook kan dus ook gebruikt
worden door het andere gemotoriseerde
verkeer, zowel om te rijden als om stil te
staan en te parkeren. Door de strook wordt
het overige verkeer op het medegebruik
van de rijbaan door fietsers gewezen. De
fietssuggestiestrook die links ligt, mag ook
door auto's gebruikt worden bij het inhalen.
Bij kruispunten waarbij de fietssuggestiestrook wordt doorgetrokken heeft
de fietser voorrang op het verkeer dat
van rechts komt. Wanneer de fietssuggestiestrook niet doorgetrokken wordt,
geldt de voorrangsregel van rechts.

infoschotenmaart

[ scheldeprijs ]

De mooiste momenten van de Scheldeprijs,
de oudste Vlaamse wielerklassieker

Foto's: (c) Beeldbank SCOT

Op woensdag 10 april 2019, pal in de heilige wielerweek tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, staat
voor het internationale wielerpeloton de 107de Scheldeprijs op het menu. Ook na de moderniseringsoperatie van vorig jaar mogen we nog altijd met trots zeggen dat de oudste Vlaamse wielerklassieker in onze gemeente aankomt.
Het is uiteraard onbegonnen werk om de
lange geschiedenis van de Scheldeprijs te
overlopen. Daarom vroegen we aan drie
bevoorrechte getuigen naar hun favoriete
Scheldeprijs-momenten.

René Vermeiren

Auteur van Wielerpassie aan de Schelde’,
de turbulente geschiedenis van 100 Scheldeprijzen.

1926

Jef Dervaes, eerste winnaar in Schoten
“De Scheldeprijs wordt voor de eerste keer
georganiseerd in Schoten! In Mechelen
komen Dervaes, Mertens en De Lannoy, drie
Antwerpenaren, samen aan de leiding. De
rest volgt al op 3 minuten en meer. Het is
duidelijk dat de Antwerpse ‘musketiers’ niet
meer ingelopen zullen worden. In de sprint is
er geen kruid gewassen tegen Jef Dervaes, de
klasrijke pallieter uit de Scheldestad.

Stan De Deken,
de gemeentebediende die er mee voor zorgde dat
de Scheldeprijs in Schoten werd georganiseerd.

Theofiel Van Cauwenberghs
was burgemeester op het moment dat de wielerwedstrijd voor het eerst in Schoten gereden werd.

Jef ‘Pallieter’ Dervaes, bijgenaamd ‘Jef Pijp’
maakte een vrij korte (1927-1933) maar zeer
opgemerkte passage bij de profs. Hij werd
onder andere Kampioen van België en won

de Ronde van Vlaanderen. Twee keer vierde in
het wereldkampioenschap: in ’28 én in ’29. In
1934 hield hij het voor bekeken en dook het
bruisende Antwerpse nachtleven in.”

Een van de eerste edities van de Scheldeprijs in Schoten.
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Dank u Piet!
Net voor deze editie van Info Schoten in druk
ging, raakte bekend dat Piet De Smet, sinds
2003 de voorzitter van het organisatiecomité
van de Scheldeprijs de fakkel doorgeeft aan
Jack Vissers. Piet heeft zich altijd met hart
en ziel ingezet, dankzij zijn bezieling behoort
de Scheldeprijs nu al een tijd tot de zeven
belangrijkste Vlaamse wielerwedstrijden. Een
woord van dank is ook hier in Info Schoten
zeker op zijn plaats.

Twee lokale rondes

Briek Schotte gaat als eerste over de streep in 1955.

1955

De legendarische Briek Schotte
“In 1955 had de organisatie een volledig nieuw
parcours uitgetekend, langs de Rupelstreek en
de streek van Aalst. Rik Van Looy werd samen
met drie andere aanvallers in de derde en
laatste lokale ronde bijgehaald. Op twee kilometer van de finish demarreert Briek Schotte
onweerstaanbaar weg en wint afgescheiden.
Briek, de oerflandrien, beleefde in 1955, als
36-jarige, nog een prachtig seizoen. Hij wint
Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs én wordt
aangeduid voor het wereldkampioenschap
in Frascati. Schotte is één van de grootste
kampioenen die ons land gekend heeft.”

1996

‘Golden boy’ Frank Vandenbroucke
“De Scheldeprijs start, voor het eerst sinds
1944, niet in Schoten maar op de Antwerpse
Grote Markt. Na amper 25 kilometer zonderen
zich 22 renners af, de goede vlucht is meteen
vertrokken. Op 18 kilometer van het einde
demarreert Frank Vandenbroucke. De jonge
ster van het internationale wielrennen, is niet
te houden. Hij rondt schitterend af, ploegmaat
Tom Steels klopt Eric Vanderaerden voor de
tweede plaats.
Frank had alles mee: klasse te over, panache,
zelfvertrouwen, een prachtig lichaam, alles,
maar wellicht téveel van het goede. In 1991
werd hij al Kampioen van België bij de nieuwelingen. In 1999 schrijft hij op onnavolgbare
wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Ook

de Omloop Het Volk rijft hij binnen. Dan
beginnen de grote problemen die niet meer
ophouden. In Senegal komt hij op 12 oktober
2009 in mysterieuze omstandigheden aan
zijn einde…”

Frank Van Zitteren

Kersvers koersdirecteur van de Scheldeprijs
Gepolst naar zijn favoriete Scheldeprijsmomenten somt Frank van Zitteren meteen drie
grote wielerkampioenen op die in het nabije
verleden de Schedeprijs kleurden.

2007

“Ik zet zeker Mark Cavendish in mijn top drie”,
opent Frank. “Cavendish was nog een nobele
onbekende toen hij in 2007 met zijn zege in
de Scheldeprijs de poort naar een prachtige
carrière open beukte. Op dat moment wist
bijna niemand wie hij was, hoewel hij wel
regerend wereldkampioen ploegkoers was.
Zijn teamgenoot voor die ploegkoers? De
op dat moment evenmin gekende Bradley
Wiggins”, lacht Frank.

2004

“Wat zeker ook het vermelden waard is, zijn
de laatste pedaalslagen van Johan Museeuw
in 2004. De ‘Leeuw van Vlaanderen’ reed in
Schoten zijn allerlaatste koers, wat zorgde
voor een enorm volksfeest. Het was dat jaar
trouwens meteen de eerste overwinning van
Tom Boonen, meteen mijn derde historisch
moment.”
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Vanaf dit jaar zullen de renners geen drie
maar twee lokale rondes in Schoten fietsen.
Een aanpassing die er komt na de hertekening van het parcours vorig jaar met de start
in Terneuzen. Er werd gekozen om de ‘rustige’
aanloop door de Kempen te vervangen door
het wijde Zeeland. “Op die manier wordt de
Scheldeprijs een zogenaamde ‘waaierkoers’”,
vertelt Jack Vissers, de nieuwe voorzitter van
de Scheldeprijs. “Eerder was de Scheldeprijs
vooral gekend als officieus ‘WK van de sprint’,
met een prachtig palmares van topsprinters.
Met de hertekening van het parcours worden
er nu ook kansen geboden aan de ‘Flandriens’
die de wind kunnen trotseren.”
Toch is het niet zo dat de Schotenaren nu
minder renners zullen zien. “Het publiek ziet
nog steeds drie keer de renners”, vertelt Jack.
“Een keer bij het binnenrijden in Schoten en
vervolgens op de twee rondes. Bovendien
zorgen we ervoor dat er de hele tijd renners
te bewonderen zijn door de afwachtingswedstrijd ‘Memorial Staf Segers voor Elite
zonder contract’ iets later te laten starten.”

Paul de Swaef
Schepen van Sport

Voor Paul De Swaef is het vooral het volksfeest
en heel de sfeer rond de koers, die de historie
van de Scheldeprijs vormt. “Natuurlijk zijn de
eindspurten die mannen als Mark Cavendish
en Tom Boonen uitvochten altijd prachtig om
zien. Maar het is toch elk jaar opnieuw de
sfeer die zorgt voor een hoogdag in Schoten.
Met de vrienden naar de start, samen rond de
barbecue in afwachting van de aankomst, je
komt overal bekenden van vroeger tegen…”

Vervroegde afvalophaling
Op de dag van de Scheldeprijs, woensdag
10 april 2019, wordt het afval vroeger
opgehaald dan normaal. Zet daarom je vuilnis
al de avond voordien (na zonsondergang)
buiten. Zo ben je zeker dat je vuilnis
opgehaald wordt. Het recyclagepark is die
dag uitzonderlijk gesloten.

infoschotenmaart

[ samenwerkingen ]

“vzw IN-Z geeft me de kans om weer op de
reguliere arbeidsmarkt te komen”
Schoten werkt sinds enkele maanden samen met vzw IN-Z (lees: ‘inzet’), een sociale onderneming die sociale en
duurzame tewerkstelling wil creëren via lokale diensten. Mensen die al een tijdje afwezig zijn op de arbeidsmarkt,
kunnen via IN-Z weer in het normale werkleven geïntegreerd worden.
“Ik werk sinds 1 juni 2018 bij de dienst
der werken”, vertelt Jo (48), die voordien
lang werkloos was. “Vroeger werkte ik als
opvoeder in de Mick in Berchem, maar door
omstandigheden ben ik daar moeten stoppen.
Via de trajectbegeleiding van de VDAB ben ik
in contact gekomen met vzw IN-Z. Dankzij
IN-Z ontdekte ik welke richting ik uit wil, waar
ik sterk in ben en waar ik nog in kan groeien.”
IN-Z zocht en vond de geknipte job voor Jo.
“Nu sta ik mee in voor het verdelgen van
onkruid.” Door de nieuwe wetgeving rond het
gebruik van pesticiden, mag onkruid enkel
nog machinaal of handmatig verdelgd worden.
“Daardoor kwam de dienst der werken handen
te kort. Gelukkig heeft een gemeente zoals
Schoten een open geest op het vlak van sociale
tewerkstelling”, zegt Jo.

Veel bijgeleerd
Jo heeft dankzij zijn nieuwe job ook veel
bijgeleerd. “Zo ben ik veranderd van een
doetje naar een assertief persoon. Dat moet
ook wel, want de mannen hier zijn niet op hun
mondje gevallen”, lacht hij. “Maar de grootste
verandering is dat ik nu veel meer plezier heb
aan het onderhouden van mijn eigen tuin. Dat
deed ik vroeger absoluut niet graag.”
Van IN-Z kreeg Jo ook een elektrische fiets ter
beschikking. “Zo geraak ik tijdig op m’n werk.
Ik woon in Deurne en met onze verschillende

uren is een bus- of tramverbinding niet altijd
ideaal.”

“Dankzij een examen zou ik bij de
gemeente zélf aan de slag kunnen”
“Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb
gekregen van vzw IN-Z en de gemeente
Schoten”, vertelt Jo. “Momenteel heb ik een
contract van vijf jaar gekregen, maar ik kan
meedoen aan een examen en zo misschien
als écht personeelslid aan de slag gaan, als
arbeider van de gemeente Schoten. Dat zou
ik enorm leuk vinden.”

“Mijn collega’s zijn één voor één
topkerels.”

Toffe collega’s
Hoewel de overgang van een job als zorgverlener naar arbeider een grote stap is, voelde
Jo zich meteen thuis. “En dat vanaf dag één.
Ik werd met open armen ontvangen door de
mannen. Ik durf wel te zeggen dat ik een echte
sfeermaker ben geworden en er zelf ook de
‘schwung’ in durf brengen”, lacht hij. “Maar
wanneer de mannen met iets zitten, kunnen
ze zeker en vast hun hart ook luchten. Mijn
collega’s zijn één voor één topkerels.”

Wie is IN-Z?
Vzw IN-Z beschikt over een hele waaier van diensten.
“Wij zijn actief in de domeinen zorg, huishoudhulp, kind
en vrije tijd, horeca en sociaal toerisme en klus en groen.
In al die domeinen creëren we laagdrempelige jobs met
begeleiding op maat.” zegt Bieke Verreydt, contactpersoon
in onze gemeente.
“Elke woensdagvoormiddag kom ik bij Jo en zijn collega’s langs
om te kijken hoe alles loopt. Dan doen we een babbeltje en
kijken we waar ik kan helpen of morele steun kan bieden.
Mocht hij effectief met een probleem zitten, dan zoeken we
samen naar een oplossing. Ik zou hem nooit opdragen wat
hij moet doen. Daarvoor gaan we steeds in dialoog. Dat is de
manier waarop IN-Z werkt.”

infoschotenmaart
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[ WAK ]

Week van de Amateurskunsten
eindigt, maar niet helemaal
25 jaar ‘Week van de Amateurkunsten’ in Schoten
Dit jaar wordt voor de laatste keer de ‘Week van
de Amateurkunsten’ georganiseerd. Op Vlaams
niveau vond de laatste editie in 2018 plaats,
daarna ging het Forum voor Amateurkunsten
dat voor ondersteuning zorgde op in een ander
orgaan. Maar hoewel de ‘WAK’ zelf misschien
eindigt, wordt er al volop nagedacht over
nieuwe kansen voor de amateurkunstenaars.
We keren terug naar een verslag van 1999.
“Op een avond in oktober zaten we weer samen
in De Kelder, de foyer van het cultuurcentrum.
Jos van de dansgroep, Fons en Ingrid van de
harmonie, Rietje van de Letterkundige Kring,
Theo van een andere dansstudio, Walter
van de Schilderskring, Luc en Herman van
de muziekacademie... Met een hapje en
een drankje. Wat was er goed aan de vorige
WAK? Wat was tegengevallen? Hoe gaan
we de volgende WAK aanpakken? De eerste
ideeën komen naar boven. Tips voor locaties.
Mogelijke samenwerkingen. Een programma
in beginfase. Meer vergaderingen volgen, in
kleinere groepjes, per manifestatie.”
Anno 2019 zijn het Ignace, Hilde, Simone,
Niki, Theo en Ronny die samenzitten, maar
de inhoud van hun gesprekken zal niet zo
veel verschillen van dit relaas uit 1999 over
de Week van de Amateurkunsten, of kortweg:
de WAK.

Sinds 1995 doet Schoten al mee aan deze activiteit die jaarlijks in april/mei amateurkunsten
en amateurkunstenaars wil ondersteunen. In
2007 won Schoten zelfs de “Klassebak”, een
trofee voor de beste gemeentelijke coördinatie
voor de Week van de Amateurkunsten. En
wie herinnert zich nog het project “Beleg van
Schoten”, de jeugdversie van de Week van de
Amateurkunsten? Vooral de edities in het lege
gemeentelijke zwembad waren voor iedereen
memorabel.

De laatste keer
Op Vlaams niveau werd de laatste editie gehouden in 2018. Het Forum voor Amateurkunsten,
dat voor de ondersteuning zorgde, gaat zelf
op in een nieuw steunpunt voor bovenlokaal
cultuurbeleid. In Schoten gaan we er in 2019
voor een laatste keer nog eens voluit voor.
Coördinator Ignace Sysmans bereidt met zijn
team een waardig slotakkoord voor met als
thema ‘Lijnen’.
Van vrijdag 26 april tot en met zondag 5 mei
zorgen talloze verenigingen, de cultuurdienst
en Academie Schoten voor een uitgebreid
kunstprogramma voor jong en oud. Het eerste
weekend gebeurt dat voornamelijk in en
rond het Kasteel van Schoten. Je zal kunnen
genieten van tentoonstellingen maar ook

van optredens binnen en buiten, workshops,
demonstraties, en nog veel meer.
Zaterdag 27 april wordt het weekend op gang
getrokken door een kunstparade. En uiteraard
is er ook in 2019 ruimte voor een drankje en
hapje. Bijzondere aandacht gaat ook naar
ambachten, want op zondag 28 april vindt ook
de jaarlijkse erfgoeddag plaats met als thema
“Hoe maakt u het?”. Lees daarover meer op
pagina 19 van deze Info Schoten.

Neem deel
Het volledige programma vind je op www.
schoten.be/WAK. Wie nog wil deelnemen als
kunstenaar of praktische helpende hand kan
zich nog steeds opgeven.
De werkgroep is ook op zoek naar de medewerkers van het eerste uur. Was jij er als
helpende hand of mede-organisator bij in
1995 of later? Geef je gegevens dan door aan
de cultuurdienst (cultuurdienst@schoten.be
of 03 680 23 40)!

Nieuwe kansen
Ook na 2019 zullen Schotense amateurkunstenaars niet vergeten worden. Binnen
‘Biscuit’, het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor cultuur, wordt al nagedacht
over een – in vaktermen – ‘biënnale’: een
tweejaarlijkse kunstmanifestatie, over de
gemeentegrenzen heen.
We sluiten graag af met een bedenking
uit 1999: “de amateurkunstenaars worden
ernstig genomen, ze krijgen kansen en
stimulansen, wat op termijn leidt tot een
sterkere profilering en een grotere kwaliteit.”

Een sfeerbeels van een vorige editie van de WAK.
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[ voc ]

“Elk jaar vloeien er tranen
wanneer ik ze vrijlaat”
Marcel Peeters zorgt al 13 jaar met hart en ziel
voor gewonde vogels en wilde dieren
5743. Dat is het aantal dieren dat het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren
(VOC) in Brasschaat in 2018 opving, verzorgde en weer een nieuw leven in de
natuur gaf. Van reeën tot exotische papegaaien en van wasberen tot gedumpte
pythons: geen uitdaging is te groot voor dierenvriend en bezieler Marcel Peeters.
“Sommige dieren geef ik dag en nacht verzorging.”
We ontmoeten Marcel (73) in zijn woning in
Brasschaat. Een plek met een grote geschiedenis voor het Opvangcentrum voor Vogels
en Wilde Dieren, want hier runde Marcel tot
2015 het opvangcentrum tot hij een betere
en grotere locatie vond op de Holleweg 43
in Kapellen.
Aan de manier waarop Marcel met de dieren
omgaat, zou je denken dat hij een volleerd
dierenarts is. In een vorig leven was hij
echter havenarbeider, en toen hij op rust ging,
naar eigen zeggen “om te kunnen werken”,
kriebelde het om iets met dieren te doen. Zo
kwam hij terecht bij het opvangcentrum voor
Vogels en Wilde Dieren in Zundert, en ging de
bal aan rollen. “Gaandeweg begonnen mensen
gewonde vogeltjes naar mij te brengen, zodat
ik ze kon meenemen naar Zundert. Uiteindelijk
hield ik ze thuis en verzorgde ik ze zelf.” Marcel
lacht: “Mijn vrouw was mijn eerste vrijwilliger,
en een klein bosuiltje mijn eerste patiënt!”

‘Vlammetje’ uit de brand gered
Marcel neemt ons mee naar zijn tuin. Hoewel
het grootste deel van het opvangcentrum

vier jaar geleden verhuisde naar Kapellen,
bleef de opvang voor gewonde, verstoten of
verzwakte reeën hier. Om tot bij de reeën
te komen moeten we eerst voorbij zijn twee
geitjes: Mieke en Fleur. “Oppassen voor Mieke,
dat is een hevige!”. Gelukkig komen we zonder
kleerscheuren voorbij Mieke’s territoriumdrift
en komen we tot bij de reetjes: drie vrouwtjes
en één bokje. Het zijn angstige dieren, maar
dat is goed. “Zo zullen ze niet naar mensen
toekomen wanneer ze vrijgelaten worden”,
weet Marcel.

“Mijn vrouw was mijn eerste
vrijwilliger, en een klein bosuiltje
mijn eerste patiënt.” - Marcel
Marcel kreeg deze dieren binnen toen ze
hooguit een paar dagen oud waren, in mei
2018. “Twee weken lang voedde ik ze om
de vier uur met de papfles, dag en nacht”,
vertelt Marcel. “Binnenkort zijn ze groot en
sterk genoeg om weer zelf de natuur in te
gaan. Over een paar weken laten we ze vrij
op de Kalmthoutse Heide.” Marcel zucht: “Al
13 jaar lang verzorg ik reeën en geef ik hen

Vlnr: Lindsay, Gauthier en bezieler van het opvangcentrum Marcel.
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Geitje Fleur poseerde flink voor de camera.

een nieuwe kans in de natuur. Je zou denken
dat het afscheid met de jaren gemakkelijker
wordt. Toch laat ik iedere keer weer een traan.”
Op 13 jaar tijd verzorgde Marcel maar liefst
500 reeën, waaronder ook ‘Vlammetje’, een
reetje waarvan de moeder tijdens de brand
op de Kalmthoutse Heide jammer genoeg
overleed. Het jonge reetje werd gelukkig op
tijd gevonden door de brandweer. “We gaven
haar de passende naam ‘Vlammetje’”, vertelt
Marcel. “Ze rook ook echt naar vuur en rook.”

7/7 - 24/24
We rijden samen met Marcel naar het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren
in Kapellen. Hij vertelt ons dat ze ieder uur
en iedere dag van de week paraat staan om
gewonde dieren op te vangen. Van half negen
’s ochtends tot tien uur ’s avonds is er steeds
iemand aanwezig in het centrum zelf. Ook
buiten die uren is er steeds iemand telefonisch
bereikbaar. In het uitzonderlijke geval dat er
toch niemand te bereiken is, kunnen dieren in
de kooien van de nachtopvang gezet worden.
“Ooit vonden we daar eens ’s ochtends een
gele python,” lacht Marcel. “Dat was schrikken!”

Een klein eikelmuisje geniet van een versgemaakt papje om aan te sterken.
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Een vleermuisje in winterslaap.

Deze torenvalk werd net door twee vrijwilligers gered.

Vrijwilligers

Torenvalk

Het opvangcentrum draait grotendeels op
vrijwilligers, en dat zijn er een honderdtal.
“Zonder onze vrijwilligers zouden we niet
kunnen blijven bestaan,” zweert Marcel.
Vrijwilligster Katinka (16 jaar) geeft net de
konijnen eten. In dezelfde ruimte staat ook
een doos met schildpadden, een gekko en
een klein vleermuisje in diepe winterslaap.

Net op dat moment komen er twee vrijwilligers
aangereden. Ze houden een grijze doos in
hun handen. Een enthousiast gesprek komt
op gang: het is een torenvalk. “Pas op, hij is
gestresseerd”, geldt de waarschuwing maar
Marcel neemt de vogel liefdevol in zijn handen,
om ze nadien in haar kooitje te leggen. Zo
kan ze bekomen. “De torenvalk zal nu eerst
onderzocht worden door een dierenarts en
eventueel medicatie krijgen. Wanneer ze
hersteld is, wordt ze geringd en laten we
haar weer vrij.”

Marcel benadrukt hoe blij hij is met zijn
vrijwilligers. Vrijwilligers poetsen de hokken,
voederen en verzorgen de dieren, brengen
jonge dieren groot en halen eventueel ook
dieren op. “Vooral in de zomermaanden
komen we handen te kort. Soms zitten hier
maar liefst 80 vogels in de opvang. Sommige
moeten om het halfuur eten, sommige om de
twee uur en anderen om de vier uur. Een hele
klus, en dan zijn er nog de andere dieren en
de schoonmaak!”.

“Ooit vonden we eens een gele
python in de nachtopvang. Dat was
schrikken!” - Marcel

Van kippen tot roofvogels
Marcel neemt ons mee verder in het opvangcentrum. Er heerst een gezellige bedrijvigheid.
“We werken ook samen met Rotonde, een
organisatie voor mensen met een ondersteuningsnood. Via hen kunnen er hier enkele
personen met autisme aan de slag.”
Hij neemt ons mee verder langs de koten. “Dit
zijn kippen. Maar die ken je wel, hé”, lacht hij.
De kippen kwamen van een inbeslagname, iets

Twee kleine reeën van enkele weken oud.

wat helaas vaker voorvalt. We passeren langs
de rode wouw, enkele kerkuilen en stoppen
bij de oehoe’s. “Wist je dat een oehoe een
knijpkracht van maar liefst 100 kilogram per
poot bezit? Ze werden vroeger gebruikt om op
vossen te jagen. Ze kunnen met één kneepje
de schedel verbrijzelen.” Hij opent de kooi
en even denken we dat hij ermee lacht. “Ga
maar binnen hoor, voor de foto. Moesten ze
aanvallen: gewoon stil blijven staan. Dan laten
ze vanzelf wel los.” Nog een leuk wist-je-datje:
bij de roofvogels zijn de mannetjes altijd het
kleinst.

Rechterhartklep
Na ons avontuur bij de oehoe’s komen we
Lindsay tegen, een jonge vrouw van 23 jaar
met een diploma Dierenzorg op zak. “Lindsay
is hier vast in dienst. Ze is niet zomaar mijn
rechterhand, ze is mijn rechterhartklep”,
vertelt Marcel trots. Lindsay begon ooit als
stagiaire bij het opvangcentrum en kent dus
het klappen van de zweep. Toch is het niet
altijd gemakkelijk. Door de krappe financiële
situatie is het nooit zeker of Lindsay betaald
zal kunnen blijven worden.

Pasgeboren eekhoorntjes hebben nog geen zicht en geen vacht.
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Twee reetjes krijgen de papfles.

“We krijgen van verschillende gemeenten,
waaronder ook Schoten, een dotatie. Dat helpt
ons al op weg. Ook steungeld, lidgeld en de
verkoop van nestkastjes en knuffels houdt
ons draaiende”, zegt Marcel. Toch moet er
vaak creatief met geld omgesprongen worden.
Een bijkomend probleem is ruimte. “Op deze
plek kunnen we niet meer uitbreiden”, vertelt
Marcel. “Het opvangcentrum barst nu al bijna
uit zijn voegen. We zijn dus dringend op zoek
naar een grotere plek. Om echt alle dieren te
kunnen opvangen en de zorg te geven die
ze nodig hebben, hebben we minstens 2500
vierkante meter grond nodig.” Gelukkig bestaan
er ook ondersteuningen op andere manieren.
Onder andere met de brandweer van Schoten.
“Wanneer we een boot nodig hebben, bellen
we naar onze vrienden van de brandweer. Zij
bekijken onze oproep dan als een oefening.
Het is een win-winsituatie.”

“Plots loste dat stinkdier een
parfumbloem van jewelste.
WAT. EEN. STANK!” - Marcel

Zelfs een verdwaalde capibara kwam terecht bij Marcel en zijn team.

Haven van Antwerpen
Samen met Lindsay haalt Marcel enkele
herinneringen aan straffe gebeurtenissen
op. Vooral de Haven van Antwerpen blijkt een
goede klant te zijn van het VOC. In de containers van schepen durven al eens exotische
verstekelingen te zitten. Zo vonden ze al een
vogelspin, maar ook een stinkdier.
“Geloof me, die had zijn naam niet gestolen”,
vertelt Marcel. “Van kop tot teen waren
we ingepakt: wit pak, oogbeschermer en
gewapend met een mondmasker. Ik kwam
langzaam dichterbij, op het eerste zicht leek
het zo’n lief beestje te zijn”, glimlacht Marcel.
“En dan plots, wanneer ik hem vastpakte: een
parfumbloem van jewelste. Zo’n stank!” Marcel
wappert met zijn handen, alsof hij de vieze
muskusgeur opnieuw ruikt.
“Mijn vrouw was niet blij toen ik thuiskwam.
Ik overdrijf niet als ik zeg dat ik zes weken
gestonken heb. Zelfs maanden later rook ik
de geur nog in mijn wagen!”

Een eekhoorntje krijgt pap.

infoschotenmaart

Steunen
Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren is afhankelijk
van dotaties, giften en lidgeld voor hun inkomsten. Zo kunnen zij materiaal, hokken, voeder, dierenartsen en enkele
vaste medewerkers betalen. Marcel maakt zelf nestkasten
en eekhoornvoederbakken om samen met knuffels andere
leuke spullen te verkopen in hun winkeltje.
Je kan ook lid worden: voor 10 euro lidgeld per jaar ontvang
je vier keer De Snaveltjeskrant, met al het laatste nieuws
over het opvangcentrum. Vanaf 40 euro krijg je een fiscaal
attest, en ook bedrijven kunnen sponsoren op de website of
in De Snaveltjeskrant.
Meer informatie via www.vocbrasschaatkapellen.be, info@
vocbrasschaatkapellen.be of 04 73 484 897.
Liever de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger?
Vanaf 16 jaar mag je mee komen helpen. Het VOC voorziet verzekering. Meer informatie: www.vocbrasschaatkapellen.be/
help-ons/vrijwilliger/.

Een oehoe wacht geduldig op zijn volgende prooi. Gelukkig niet onze fotocamera.
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[ wedstrijd ]

Compositiewedstrijd ‘Te elfder ure’
10 klokken. 10 tonen. Kan jij een melodie maken? In een eerdere Info Schoten
kondigden we de digitalisatie van de beiaard aan. Dat is ondertussen gebeurd en
opent meteen een heel gala aan mogelijkheden, waaronder ook een wedstrijd!
boven het huidige Belfius-kantoor hangen,
naast een bewoond appartement, moet je
door het appartement om tot bij de klokken
te geraken. Aanpassingen waren daarom
niet zo evident en daarom werden de liedjes
voorgeprogrammeerd. Aan deze rompslomp
komt nu een einde!
Door de digitalisatie van de beiaard kunnen
de klokken door het gemeentebestuur zelf
vanaf een computer of smartphone bestuurd
worden. Zo kunnen we spelen wat we willen,
wanneer we willen en moet de bewoner van
het appartement niet steeds worden gestoord.
Kan jij met deze beiaardklokken een sprankelende compositie maken?

Al sinds 1964 heeft onze gemeente een
beiaard. Vroeger werd het uniek stukje erfgoed
mechanisch bediend door middel van een
timer. Omdat de beiaardklokken in het torentje

Wedstrijd ‘Te Elfder Ure’
Om te vieren dat de beiaard mee de 21e eeuw
in stapt, schrijft het college van burgemeester
en schepenen een compositiewedstrijd uit.

Ben jij een Schotens componist, of leerling of
leerkracht aan de Academie Schoten, en denk
jij dat je het in je hebt om een sprankelende
melodie met slechts tien tonen te kunnen
maken? Aarzel dan niet langer en creëer een
instrumentale compositie van 40 seconden!
De winnende compositie zal een volledig
seizoen (zomer) om 11u gespeeld worden
op de beiaard aan de markt. De componist
krijgt een aanmoedigingsprijs ter waarde van
100 euro.
Dien je partituur en dossier uiterlijk in op
vrijdag 31 mei 2019. De jury zal in juni de
ingezonden stukken beoordelen en op 30 juni
zal de winnende compositie bekend gemaakt
worden.
Voorwaarden voor het indienen van je dossier
vind je op www.schoten.be/beiaardwedstrijd.
Daar vind je ook het wedstrijdreglement. Voor
vragen en verdere informatie kan je terecht bij
de Cultuurdienst van de gemeente Schoten.
Cultuurdienst, Sint-Cordulastraat 10
03 680 23 40 – cultuurdienst@schoten.be

Uitbreiding nutskastenproject
Net als in 2017 organiseert Schoten opnieuw een kunstwedstrijd om de grijze Erfgoedkasten
nutskasten in onze gemeente op te vrolijken. En iedereen kan meedoen!
In totaal zullen er weer 10 nutskasten beplakt
Wil je jouw creatie zien schitteren op één van
de nutskasten in onze gemeente? Grijp dan
je penseel en je potloden of start je grafische
programma’s op de computer op en creëer
een uniek kunstwerk. Je hebt als deelnemer
aan de wedstrijd volledige artistieke vrijheid,
al krijg je wel een streepje voor als je creatie
een referentie bevat aan Schoten of aan een
locatie van een nutskast. Een goed voorbeeld
hiervan is het kunstwerk van Marijke Visterin
in de Kasteeldreef: ‘Cirkel of dance’. Haar aquarelschilderij verwijst naar het folklorefestival
Hello!Schoten.

kasten in 2018. Stuur je kunstwerk uiterlijk op
30 april 2019 in. Deelnemen kan enkel via
een digitaal formulier op www.schoten.be/
kunstwedstrijd. Hier vind je ook het reglement
en aanleverspecificaties.

Nutskasten die deze keer in aanmerking komen:
• Heikantstraat
• Amerlolaan
• Borgeindstraat
• Deuzeldlaan
• Villerslei
• Alice Nahonlei
• Kopstraat
• Schijnparklaan
Voor het selecteren van de mogelijke locaties
werd er rekening gehouden met de suggesties
en reacties van inwoners na de eerste beplakte

worden. Vijf worden ‘kunstkast’ met inzendingen van de bovenstaande wedstrijd en vijf
andere worden ‘erfgoedkast’ met oude foto’s
van Schoten. Voor deze erfgoedkasten wordt
er nauw samengewerkt met heemkring Scot.
Wij zijn alvast benieuwd naar het eindresultaat!

Cirkel of Dance verwijst naar het kleurrijke volksdansfestival.
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[ VEILIGHEID ]

Opgepast voor digitale fraude!

Leer door deze getuigenissen internetdieven herkennen
Criminelen maken in het digitale tijdperk optimaal gebruik van het internet en halen alle truken uit de kast om slachtoffers om de tuin te leiden. Denk niet te snel
dat het jou niet zal overkomen, want criminelen worden alsmaar doortrapter. Bij
de Lokale Politie Schoten doen slachtoffers wekelijks aangifte van informaticacriminaliteit. Lees mee de getuigenissen van enkele slachtoffers, en leer zo de
verschillende vormen internetcriminaliteit herkennen. Zo ben jij niet de volgende!
“Vorige week ontving ik een e-mail van de bank,
met de vraag om mijn persoonlijke gegevens
te verifiëren. Ik klikte op de link en deed wat
er werd gevraagd. De volgende dag kreeg ik
telefoon van de bank omdat er €12.000 van
mijn rekening was gehaald. Dat leek hen niet
pluis. Ik kreeg het plots heel warm! Ik ben
blijkbaar niet de enige gedupeerde, bij de
Lokale Politie Schoten werd in 2018 talloze
keren aangifte gedaan van phishing.”
Bij deze vorm van fraude lokken criminelen
je naar een valse website om zo belangrijke
persoons- of bankgegevens te ontfutselen
die ze later misbruiken. Verifieer altijd bij de
afzender of de e-mail wel authentiek is. Een
goede vuistregel is de volgende: je bank zal je
nooit opbellen of mailen met de vraag om je
pincode of responscode door te geven. Word
geen slachtoffer van phishing en ga nooit in
op dit soort vragen.

Magda (53), - €665
“Aan de kassa van de supermarkt stond een
vrouw wel heel dicht bij mij. Ik heb eens vies
gekeken, maar besteedde er voor de rest
geen aandacht aan. Toen ik mijn aankopen
in de auto laadde, werd ik aangesproken
door twee andere vrouwen. Ze wilden weten
waar de dichtstbijzijnde apotheek is. Ik heb
hen de weg gewezen. Ik kon toch niet weten
dat deze vrouwen helemaal geen apotheek
zochten, maar wel mijn bankkaart op het oog
hadden? Achteraf heb ik ontdekt dat mijn kaart
werd gestolen door de dames en gebruikt werd
voor allerlei aankopen ter waarde van enkele
honderden euro’s.”
Shoulder surfing is een techniek uit de oude
doos: terwijl jij je pincode ingeeft, loert een
crimineel over je schouder. Nadien proberen
ze (via een list) je bankkaart te stelen. Wees
steeds alert als je je pincode ingeeft en steek
je bankkaart achteraf goed weg.

Tom (28), - €500
“Ik wilde heel graag tickets voor een festival.
Het festival was allang uitverkocht, maar misschien kon ik toch nog tickets op de kop tikken
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via een tweedehandswebsite. Ik vond nog twee
tickets, dus ik trok mijn dansschoenen al aan!
Ze waren wel wat duurder dan normaal, maar
dat had ik ervoor over. Mijn vreugde was echter
van korte duur want die tickets bleken nep te
zijn. Wij zijn niet verder geraakt dan de inkom
en mijn centen heb ik nooit teruggezien. In de
toekomst zal ik beter op mijn hoede zijn voor
oplichting via het internet.”
Sinds 1 oktober 2013 is het enkel toegelaten
om tickets occasioneel door te verkopen zonder winst te maken. Koop bij voorkeur je tickets
via de officiële concert- of festivalorganisator.
Ben je te laat en wil je toch je kans wagen op
de tweedehandsmarkt? Zorg er dan voor dat
je maximum de prijs betaalt die gedrukt is op
het ticket en wees alert.

Jill (33), - €7.500
“Ik was de Spaanse Costa snel vergeten toen
vorig jaar bij thuiskomst van vakantie bleek dat
er serieuze bedragen van mijn bankrekening
verdwenen waren.”
Bij skimming kopiëren criminelen je bankkaart
door een onzichtbaar apparaat te verstoppen
in de bankautomaat. Dankzij een miniem
cameraatje of goede ogen kennen ze eveneens
je pincode. Voor Jill is het te laat, maar zorg
er steeds voor dat er geen grote bedragen
op je zichtrekening staan, wees discreet en
voorzichtig als je je pincode ingeeft.

Mark (35), - €750 euro
“Tijdens het surfen verscheen er een pop-up op
mijn computerscherm. Het was een alarm van
Microsoft: mijn pc had een virus. Ik moest bellen
naar Microsoft om het probleem op te lossen.
Een vriendelijke maar kordate Engelstalige
man heeft me geholpen om mijn computer te
scannen en opnieuw op te starten. Dat was
echter niet gratis: ik heb €750 betaald. Zonder
al te veel morren, want de man loodste me zeer
overtuigend door het betalingsproces heen. Ik
besefte te laat dat het oplichting was.”
Ransomware is een vorm van chantage.
Oplichters blokkeren de computer met malware (bijvoorbeeld computervirussen) en
vragen losgeld om je computer vrij te geven.
Ransomware kan je niet volledig voorkomen,
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OPRECHTE LIEFDE
OF OPRECHT BEDROG?

maar zorg er steeds voor dat je een firewall
gebruikt, je antivirusprogramma up-to-date is
en je niet op verdachte links klikt.

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte —Ondernemingsnr.: 0314.595.348 — 033-18

Jean (66), - €12.000

Hoe ver ga jij voor de liefde van je leven? Heel ver. Dat weten oplichters op het internet ook.
Zij zetten de charmes in van knappe mannen en vrouwen om je hart te stelen. En daarna je centen.
Laat je daarom niet misleiden en zorg dat je weet met wie je te doen hebt.
Lees onze tips op temooiomwaartezijn.be
en voorkom online oplichting.

Nathalie (40), - €9.000
“Vorig jaar leerde ik een Amerikaanse man
kennen via sociale media waarmee het volledig
klikte. Na enkele weken vertelde hij dat hij in
de problemen zat en dat hij geld nodig had om
dit op te lossen. Hij beloofde om het snel terug
te betalen. Ik had geen reden om aan hem te
twijfelen en stuurde hem geld. Een tijdje later
kreeg ik telefoon van de FBI: John zat in de cel
en ik was de enige die hem kon helpen om de
borg te betalen. Ik dacht dat hij in de penarie
zat en stortte opnieuw geld. Nadien hoorde ik
hem plots niet meer. Hij antwoordde niet meer
op berichten en ik vond hem niet meer op
sociale media. Stilaan kwam het besef dat ik
in de val was gelopen. ”
Bij vriendschapsfraude proberen oplichters je
voor zich te winnen, ze gebruiken een vals profiel en zijn vooral belust op je centen. Gebruik
steeds je gezond verstand als je online iemand
leert kennen en houd je portefeuille dicht.
Deze getuigenissen zijn gebaseerd op
aangiftes bij de Lokale Politie Schoten. Wil
je voorkomen dat ook jij zo’n verhaal kan
vertellen? Gebruik dan je gezond verstand,
wees op je hoede en neem zeker een kijkje
op onderstaande websites. Daar vind je allerlei tips om oplichters te snel af te zijn.

https://temooiomwaartezijn.be/
https://safeonweb.be/
http://www.ilovemyticket.com/nl/

[ veiligheid ]

Buurtbewoners bundelen de
krachten tegen woninginbraken
BIN Patappel, zo heet het pas opgerichte
buurtinformatienetwerk voor een deel van
de wijk Schotenhof. BIN Patappel werd opgericht naar aanleiding van een woninginbraak
in december 2018. “Mijn doel? Ooit géén BIN
meer nodig te hebben”, zegt coördinator
Damien Coosemans.

BIN
2PK (1)
Berkenrode (2)
Bloemendaal (3)
Botermelk (4)
De Leck (5)
De List (6)
De Zeurt (7)

Donk Noord (8)
Donk Zuid (9)
Elshout (10)
Geuzenvelden (11)
Grote Singel (12)
Hof van Schoten (13)
Hoogstuk (14)
Kasteeldreef (15)

Lodewijk (16)
Politiewijken
Oude Belgen (17)
Centrum Noord
Patappel (23)
Centrum Zuid
Schotense Vaart (22)
Deuzeld
Sint Filippus (18)
Elshout
Ter Heide (19)
Koningshof
Terra Nova (20)
Toekomst (21)

BIN Patappel werd genaamd naar de Patappeltorenweg, een centrale wandelweg in de
wijk. Na een woninginbraak met grote buit in
de Schijnparklaan afgelopen december, stak
coördinator Damien de koppen samen met
Tom Van Nederkassel en Sabine Broeckx en
werd beslist om dit BIN op te richten. “Op korte
termijn werd er samen met de politie en Tom
Bresseleers, coördinator integrale veiligheid
van de gemeente Schoten, een vergadering
georganiseerd”, vertelt hij. Het buurtinformatienetwerk werd geboren.
Op 31 januari hield het BIN haar eerste informatiemoment. Meer dan 70 buurtbewoners
waren hierbij aanwezig. “Ik vind het fantastisch
dat meer dan veertig bewoners zich meteen
hebben ingeschreven. Met de oprichting van
het BIN verhogen we ook het samenhorigheidsgevoel. De laatste tijd zijn hier veel jonge
gezinnen komen wonen.” Damien vertelt dat
er de laatste 10 jaar zo’n 38 woninginbraken
zijn geweest. Daar heeft hij naar eigen zeggen
een verklaring voor: “De Schijnparklaan ligt
in een wijk met mooie huizen. Een gewild
doelwit voor inbrekers dus. Mijn doel is om de
woninginbraken via het BIN te doen dalen en
het ‘veiligheidsgevoel’ te verhogen.”
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Een BIN, hoe werkt dat?
De politie werkt met warme en koude berichten
aan de BIN-coördinator. “Stel, ik zie iemand met
een koevoet door de straat lopen, dan bel ik

13
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Ontdek op dit plan bij welke BIN je straat behoort.

de politie op het nummer 101”, zegt Damien.
“Die komt ter plaatse en beslist of de situatie
‘dreigend’ genoeg is voor een telefoontje met
een automatisch bericht naar alle BIN-leden.
Dat heet een warm bericht”, zegt Damien. “Na
een warm bericht volgt er automatisch nog een
koud bericht in de vorm van een e-mail. Deze
koude berichten stuur ik door naar de andere
BIN-leden.” Wanneer er ’s morgens een inbraak
is gebeurd en de bewoners het ’s avonds
pas merken, dan wordt er geen warm bericht
verstuurd. Men wordt niet gealarmeerd omdat
de dreiging voorbij is. “Een koud bericht kan
ook louter informatief verstuurd worden met
preventieve tips.”
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Let wel: niet bij elk feit zal een warm BINbericht worden verzonden! Dit gebeurt enkel
indien de politie meent dat het verzenden
van een BIN-bericht een meerwaarde kan
betekenen voor de burger en politiediensten.

Gratis lid worden
Wil je graag lid worden van het BIN Patappel?
E-mail dan damiencoosemans@gmail.com.
Hoe weet ik of er een BIN in mijn buurt is?
Hoe kan ik daarvan lid worden of zelf een
BIN opstarten? Op www.schoten.be/bin vind
je alle informatie terug of stuur een e-mail
naar iv@schoten.be of bel 03 680 23 57

infoschotenmaart

[ sluizenstraat ]

Gemeente breekt met oude stortplaats
Natuurgebied en bedrijventerrein worden goede buren
Bijna veertig jaar geleden werd de gemeentelijke stortplaats ‘Wijtschot’, beter
bekend als ‘De Breker’, gesloten. Dertig jaar lang werd hier het huishoudelijk afval
van de Schotenaren gedeponeerd, vermalen en uitgespreid op het aanpalende terrein waarna het met een laag grond werd afgedekt. Dit zal nu worden gesaneerd.
Na deze sanering komt er op termijn ruimte vrij voor een KMO-zone, een nieuw
recyclagepark en de nieuwe gebouwen van de gemeentelijke Dienst der Werken.

Wat zijn de plannen?
Het oude stortafval wordt tot op een diepte
van 7 à 8 meter afgegraven en op het terrein
zelf verplaatst. Het wordt verpakt in een afgesloten ‘zak’, afgedekt met aarde en zal een tot
20 meter hoge groene buffer vormen tussen
het natuurgebied Wijtschot en de toekomstige
KMO-zone en het nieuwe recyclagepark. Deze
berm (circa 1,5 hectare) wordt ingezaaid met
bijenvriendelijke bloemenmengsels met het
oog op het behoud van de biodiversiteit. Het
beheer ervan wordt overgedragen aan Natuurpunt, dat momenteel ook al het natuurgebied
Wijtschot beheert.

“Het recyclagepark heeft haar
bijnaam ‘De Breker’ te danken aan
de breekinstallatie die vroeger het
afval vermaalde.”
Vooraleer het oude stort verplaatst kan worden,
moet het aanwezige groen verwijderd worden
dat zich door de jaren heen op de stortplaats
gevormd heeft. Tot in de jaren ‘90 werd hier
nog regelmatig zand uitgespreid, waardoor de
spontane bebossing eerder laag is gebleven.
Bovendien worden grote gedeelten van de
stortplaats volledig gedomineerd door Japanse
duizendknoop, een exotische woekerplant die
we liever kwijt zijn.
In de zuidwestelijke hoek van de stortplaats

is wel een bosje ontstaan dat ouder is dan 22
jaar. De kap hiervan wordt gecompenseerd,
mogelijk door de heraanplant van een nieuw
speelbos aan De Zeurt. Ook zal de trage weg,
die nu doodloopt, op termijn de Patappeltorenweg verbinden met de Sluizenstraat, een
mooie verbinding voor voetgangers en fietsers.
In natuurgebied Wijtschot en in het Reebos
wordt niet gewerkt.

En nadien?
Op deze manier komt er op de oude stortplaats
ruimte vrij voor een KMO-zone, een vlot
toegankelijk modern recyclagepark en nieuwe
gemeentelijke gebouwen zonder dat daarvoor
open ruimte moet worden aangesneden. Op
een plek bovendien die zowel per fiets als
per wagen vlot bereikbaar zal zijn en, zeker
met de nieuw aan te leggen Hoogmolenbrug,
zonder het centrum te belasten.
De gemeentelijke Dienst der Werken komt in
een energiezuinig gebouw aan de rand van
de gemeente waardoor op termijn het aantal
verkeersbewegingen van het gemeentelijk
wagenpark in het centrum afneemt. En de
duurzame KMO-units zullen dan weer extra
werkgelegenheid scheppen in onze gemeente.
Het gemeentebestuur werkt voor de uitvoering
van dit project samen met private partner
VMA-Cordeel.

Sanering stort:
dringend nodig
De oude stortplaats werd - in afwachting
van de plannen voor een KMO-zone nooit afgedekt zoals voorgeschreven in de
vergunningsvoorwaarden. Die houden in
dat op de stortplaats een folie of klei- of
drainagelaag met daarbovenop teelaarde
moet aangebracht worden.
De gemeente besliste echter om niet voor
deze bijzonder dure operatie te gaan, maar
heeft een alternatieve aanpak uitgewerkt. Dit
project wordt uitgevoerd in samenwerking en
met goedkeuring van de Vlaamse Openbare
Afvalstoffen Maatschappij (OVAM).

Nieuw openbaar onderzoek
en infomarkt
Half januari - februari liep er een openbaar
onderzoek i.v.m. de ontbossing van de oude
stortplaats. Er was echter onduidelijkheid over
de effectieve einddatum van dit openbaar
onderzoek. Om ervoor te zorgen dat toch
iedereen die een bezwaar wenst in te dienen
dit tijdig en op een correcte manier kan doen,
werd beslist binnenkort een nieuw openbaar
onderzoek op te starten.
Uit de bezwaren die tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ingediend, hebben we
kunnen afleiden dat een deel daarvan berust
op onvolledige informatie over het dossier.
Om hieraan te verhelpen organiseert het
gemeentebestuur voorafgaand aan het nieuwe
openbaar onderzoek samen met VMA-Cordeel
op zondagvoormiddag 31 maart een infomarkt
in de gebouwen van het huidige recyclagepark.
Verdere info volgt via onze gemeentelijke
communicatiekanalen.

infoschotenmaart
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[ erfgoeddag ]

Hoe maakt u het? Ambachtelijk!
Onder het motto ‘Hoe maakt u het?’ richt de 19e editie
van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 volop de
schijnwerpers op vakmanschap.
Centraal staat het cultureel erfgoed van en over vakmanschap,
meesterschap, leren en maken in Vlaanderen. Hoe maakt u
het? Maar ook: hoe maakt het je? En hoe geven we dat dan
door? Voeg aan die vragen nog het suggestieve woordje ‘beter’
toe, en je hebt het thema en de uitdaging van Erfgoeddag
2019 helemaal beet: over vakmanschap, ambachtelijkheid en
vakmensen dus. En cultureel erfgoed.

Week van de Amateurkunsten
De erfgoeddag valt (niet toevallig) in de laatste editie van
de Week van de Amateurkunsten en speciaal daarvoor haalt
de ‘WAK’ enkele lokale ambachtslui voor het voetlicht. Onder
coördinatie van Simone Dörflinger, zelf een viltkunstenares,
stellen ze hun ambacht aan je voor. Bovendien kan je een heel
weekend lang volop meegenieten van de andere activiteiten
in en rond het Kasteel van Schoten.
Waar: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61
Wanneer: zaterdag 27 en zondag 28 april van 10u tot 17u

Volwassenen (opnieuw) leren fietsen
Er zijn tal van redenen waarom een volwassene niet kan fietsen. Ze hebben het nooit geleerd, zijn ooit gevallen
of voelen zich onzeker in het drukke verkeer. Met de lessen ‘start to bike’ wil de gemeente Schoten volwassenen
(opnieuw) leren fietsen, ze weerbaarder maken in het verkeer en hen een heleboel handige tips meegeven.
Tijdens de lessenreeks leren volwassenen,
al dan niet opnieuw, fietsen en verbeteren ze
hun fietsbehendigheid. Er wordt ook aandacht
besteed aan fietsen in het verkeer en er wordt
info gegeven over de eventuele aankoop en
onderhoud van een fiets. Het is een praktijkgerichte cursus waar de nodige vaardigheden
worden aangeleerd om zelfstandig in het
verkeer te kunnen fietsen.

en zin hebben om één keer per week samen
met de leerling-fietsers te gaan fietsen om te
oefenen. Spreekt deze vrijwilligersfunctie jou

aan? Contacteer dan snel Karen Van Staeyen
(sportdienst) via karen.vanstaeyen@
schoten.be of 03 680 10 75.

Inschrijven?
Geïnteresseerde volwassenen die zich graag
inschrijven voor deze lessenreeks kunnen dat
tot en met vrijdag 15 maart 2019.
De lessen gaan door op de parking van Sporthal
De Zeurt. Dit zijn de lesdagen: dinsdag 19
maart, vrijdag 22 maart, dinsdag 26 maart,
dinsdag 2 april en vrijdag 5 april. De lessen
starten om 9 uur en duren tot 11uur.

Vrijwilligers gezocht
Om de cursisten blijvend te ondersteunen,
zijn we op zoek naar ‘fietsvrienden’ die tijd
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[ bib ]

Lezen over, voor en door vrienden:
Jeugdboekenmaand
Vriendschap in beeld

De Jeugdboekenmaand, het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen is
er weer. Dit jaar is het thema “Vrienden voor altijd”. Lees jij nog tot en met 31
maart mee over alle soorten vrienden?

De afdeling ‘Beeld’ van de Academie zal naar
jaarlijkse gewoonte de jeugdafdeling van de
bib een gepaste setting geven, met prachtige
kunstwerkjes. Tijdens creatieve voorleessessies en workshops door de leerkrachten Beeld
kan je bovendien komen kennis maken met de
werking van de Schotense Academie. Vergeet
niet in te schrijven, want er zijn maar tien
plaatsen per workshop beschikbaar.
Wo 13/27 maart + za 16/30 maart
bibliotheek@schoten.be, 03 680 17 10
of ter plekke in de bib. Je hoeft niets mee
te brengen, materialen worden voorzien.
Verdere info bij inschrijving.

Vriendschap in woorden
Ook de afdeling ‘Woord’ van de Gemeentelijke
Academie zal tijdens de Jeugdboekenmaand
een woordje meespreken over vriendschap.
Of beter gezegd: ze laten jou een woordje
vertellen over vriendschap. De leerlingen
Woord trokken op pad en interviewden een
heleboel mensen en lieten hen vertellen
wat voor hen vriendschap is. “Vriendschap is
een universeel thema, en het evolueert ook
naarmate je opgroeit of ouder wordt. Dat is
net zo interessant aan ‘vriendschap’”, vertelt
Ellen Dierckx, docent Drama en Woord aan
de Academie. De filmpjes kan je bekijken in
de Braembib.

Vriendschap voor iedereen
Theatergroep ‘Kreejater’ legt het concept
‘vriendschap’ uit aan kleuters door hen voor te
stellen aan Elmer het olifantje. Elmer de olifant
is anders en voelt zich daarom niet zo goed in
zijn vel. Soms wordt hij ook wel eens geplaagd.
Kreejater neemt Elmer en de kleuters mee
door een interactieve theatervertelling over
identiteit en vriendschap met bewegingen,
geluiden, kleuren en muziek.

Samen vriendschap vieren
Vriendschap kan eenvoudig en complexloos
zijn, maar soms ook ingewikkeld. Er zijn
goede vrienden, beste vrienden, verloren en
vergeten vrienden, vrienden van op school,
vrienden van de voetbalclub, vrienden die
familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden,
voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare
vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden
voor heel even en vrienden voor altijd…
Zoveel verschillende soorten vrienden! En
tijdens de jeugdboekenmaand komen ze
allemaal aan bod.

infoschotenmaart

Krokusvakantie
Je leest het: er valt deze maand en zeker
in de krokusvakantie heel wat te beleven
voor kinderen in de bibliotheek. Oudere
broers en zusjes nodigen we graag uit op
een workshop vriendschapsbandjes maken
tijdens de krokusvakantie.
En dan is er nog onze grote teken- en
kleurwedstrijd, die loopt tot aan de
paasvakantie. Houd voor meer informatie,
inschrijven en data de website, lichtkrant
en Facebookpagina in de gaten.
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Woensdag 20 maart om 14u
Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13
Inschrijven via bibliotheek@schoten.be,
03 680 17 10 of ter plekke in de bib
Kostprijs: 2 euro

[ academie ]

Academie Schoten beweegt!

Leer de vier domeinen van de Academie kennen door de Kunstvlucht
Naar aanleiding van de Open Dag op 23 maart 2019 verrast de Academie met een
heuse ‘kunstvlucht’ doorheen het centrum van Schoten. Op vijf verschillende
plaatsen maak je kennis met alle domeinen van de Academie en ontdek je dat
de Academie zoveel meer is dan enkel de ‘muziekschool’ van vroeger.
De Academie is een complete kunstacademie.
Elke kunstenaar vindt er in één of meerdere
van de vier domeinen (Muziek, Woord, Dans en
Beeld) wel zijn gading. Tijdens de ‘kunstvlucht’
op de Open Dag met thema ‘vliegen’ ontdek je
ze allemaal. Vlieg je met ons mee? Starten doe
je tussen 9 en 11u op de eerste of derde stop
met een echte instapkaart. In de namiddag
kan je zelf de handen uit de mouwen steken
tijdens een heuse proeverij met workshops.

1

Het vertrekpunt voor onze reis is de
academie in de Jozef van Craenstraat 4.
Kom luisteren naar en proeven van de fluwelen
klanken van de harp, de rockers met hun gitaar
of een van de vele andere instrumenten.
“Het is zo leuk om je in andere rollen
onder te dompelen”
Bente, 12 jaar, volgt al vijf jaar Woord aan
de academie, en voegde daar het laatste
jaar ook de richting Drama aan toe. “Ik hou
al van acteren sinds ik klein was”, vertelt ze
daarover. “Ik wil later heel graag van acteren
mijn beroep maken.”
Daar is ze al goed mee bezig, want tegenwoordig kan je Bente aan het werk zien in de
Één-serie ‘Dertigers’, waar ze de dochter van
Babs speelt. Voor wie ook graag wilt acteren,
raadt ze de richting Drama zeker aan. “De
toneeltjes zijn een goede voorbereiding en
een uitlaatklep. Het is leuk om voor even
iemand anders te zijn, en je af te reageren in
een ander personage.”
En voor wie absoluut in de showbizz terecht
wilt komen, nog een laatste tip van Bente:
“Laat het niet naar je hoofd stijgen.”

2

We vliegen naar de Sint-Cordulakerk
(Sint-Cordulaplein), waar je het orgel kan
bezichtigen. Wist je dat je bij de Academie

ook orgel kan leren spelen? Elk jaar opnieuw
kiezen leerlingen voor dit machtige instrument.
De jongste leerling is zelfs maar 8 jaar!
“Het is een hobby, een persoonlijke
uitdaging”
Erik, 44 jaar, volgde eerst een opleiding tot
pianist. “Toen ik afstudeerde, was de vraag:
‘stopt het hier, of kies ik nog voor een ander
instrument?’. Ik besloot mezelf verder op te leiden tot organist. Het orgel bespelen leunt voor
een stukje aan bij de piano, maar op sommige
vlakken is het ook volledig anders. Dat maakt
het zo’n fijne uitdaging. Je hebt verschillende
klavieren en meerdere pedalen, terwijl een
piano maar één klavier en geen echte pedalen
heeft. Je kan bij een orgel niet zomaar luid of
zacht spelen, dat kan bij een piano wel.” Bij het
instrument orgel denken mensen al snel aan
een kerk en bijgevolg aan religieuze muziek.
“Er is ook veel niet-kerkelijke muziek die op
orgel gespeeld wordt. De jongere studenten
spelen bijvoorbeeld kinderliedjes en de tieners
vaak filmmuziek.”

3

Vlieg verder naar de Vordensteinstraat
nummer 47 (de vroegere tekenschool).
Hier zitten niet alleen de schilders en de
tekenaars maar ook de digitale artiesten.
Geniet hier van live muziek terwijl je de expo
bezoekt en na een lekkere lunch deelneemt
aan de proeverij.
“Ik speelde al lang met dit idee”
Griet, 14 jaar, is al zo lang ze zich kan herinneren lid van de Academie. Op school volgt
ze Latijn-Wiskunde, maar op de Academie kan
ze haar creativiteit de vrije loop laten gaan.
“Ik volg de klassieke Beeldrichting”, vertelt
ze. “Er zijn ook digitale artiesten, die werken
met de computer. Ik hou van de variatie van

schilderen, tekenen en kleien.” Toen het thema
van de Open Dag bekend gemaakt werd, wist
ze meteen wat voor kunstwerk ze zou maken.
“Al sinds ik klein ben, zit ik met het idee van
een vliegende fiets die naar de maan rijdt in
mijn hoofd”, vertelt ze.
Griet laat haar tekeningen zien, en het eerste
wat ze oproepen zijn: Da Vinci. Misschien
wordt Griet wel zo’n grootse uitvinder als de
vijftiende-eeuwse Italiaan. “Ik begin eerst te
schetsen. Op basis van mijn schetsen maak
ik dan een bouwplan.” Met hout, touw en een
kinderfiets zal Griet het uiteindelijke kunstwerk
in elkaar steken. “De bedoeling is dat ik alles
zelf doe, maar misschien moet papa mij toch
eerst even laten zien hoe de boor werkt.”

4

Een korte vlucht brengt je tot bij de
Braembibliotheek. Ontdek hier een
tentoonstelling van werk van de leerlingen
uit het beeldatelier.

5

Landen doen we in cultuurcentrum De
Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10). Daar
staat dans centraal en maak je rond de middag
kennis met het orkest! Veel plezier, en denk
eraan: als het kriebelt, moet je je inschrijven
bij de Academie!
“Belangrijk wanneer je leert dansen:
in de maat bewegen”
Darya, 12 jaar, danst al drie jaar bij de Academie. Eerst koos ze voor ballet en hedendaagse
dans, maar omwille van tijdsgebrek (deze
creatieve duizendpoot volgt ook nog eens
Woord, Piano en Beeldatelier) koos ze om enkel
verder te gaan met hedendaagse dans. “We
leren dansen op popmuziek van nu. We leren
routines, soms voegen we ook balletpasjes toe,
we leren de juiste posities en heel belangrijk:
we leren om in de maat te bewegen.”
Voor Darya is het dansen een hobby. “Ik dans
samen met mijn vriendinnen. We maken hier
veel plezier. Én we krijgen de kans om in de
Kaekelaar op te treden. Wie wilt dat nu niet?”
Voor iedereen die nog twijfelt heeft ze volgende
boodschap: “Gewoon proberen!”

Open Dag Academie

Bente

Erik

Griet
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Darya

zaterdag 23 maart 2019
van 9u tot 17u
Kunstvlucht (9u tot 12u)
Proeverij (13u tot 17u)
Gratis, vrije toegang
inschrijven via website
www.academieschoten.be
03 685 02 56
academie@schoten.be

infoschotenmaart

[ instagram ]

bikerboysscc

Still one of my favourite cycling pictures on a
summer evening ride in Antwerp! @gillesmp
#antwerpcycling #kanaaldesselschoten
#schotenvaart #schoten #brecht
#bestcyclingpictures #castellicycling #sunsetride

emanuelmaes

move_f_it

lollielovemom

radio_modern

fier_op_de_vier

maartenhexelmans

good morning @gemeenteschoten
#dawn #ochtend #schoten

MoVe(f)IT Wednesday Bootcamp! JUMP! JUMP! JUMP!
#bootcamp #fitness #fitnessmotivation
#circuittraining #personalcoach #personaltrainer
#power #strength #coretraining #bodyandmind
#feelgood #happy #schoten

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste
Instagramfoto’s terug, die gepost
werden met de hashtag # schoten.
Wil je er zelf ook tussen staan
volgende keer? Deel dan je beste
foto’s via # schoten!
Snowmama and her snowbaby!
#DayOff #NoSchool #HavingFun #Snowman
#Mama #Baby #Snow #White #Winter #Cold
#WinterIsComing #WinterIsHere #Enjoy #Walk
#Great #Outside #Parc #Vordenstein #Schoten

saartjemichoel

Sneeuwpret
#winter #winterpret #sneeuwballengevecht
#sneeuwengel #schoten

infoschotenmaart

Winterse wandeling
#frisseneuzen #blozendekaken #tintelendetenen
#schoten
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We had a BLAST last Saturday!
Great pictures by @milanswolfsphotography
#radiomodern #fiftiesparty
#worldsbiggestfiftiesparty #schoten
#delovemetenders #firemen #berenbal #rocknroll

First sunset of 2019!!
#sun #sunset #drone #discover #lake #wather
#schoten #sintjobintgoor #antwerp #antwerpen
#photography #dji #skyphoto #sky #topview
#naturephoto #wanderer #wandering #travelpic

[ mobiliteit ]

Binnenkort in Schoten: deelfietsen
De gemeente zoekt voortdurend naar nieuwe, betere en vooral duurzamere
alternatieven voor de auto. Onder andere op die manier draagt Schoten bij
aan de klimaatdoelstellingen. Met de lancering van een deelfietsenproject
legt de gemeente het accent op fietsgebruik en combimobiliteit.

mj.photography.belgium

This is our small castle at @gemeenteschoten.
What is yours?
#landschapsfotografie #landscapephotograpy
#winter #snow #covered #building #castle
#schoten #park #cityscape #wanderlust

Binnenkort zal je dus op verschillende locaties in
Schoten deelfietsen aantreffen. Na registratie kan
je met je deelfiets je verplaatsing binnen Schoten
maken. Je hoeft je fiets achteraf niet in hetzelfde
‘station’ of ‘dropzone’ achter te laten, maar in
eender welk deelfietsstation op ons grondgebied.
Gemakkelijk!
Mogelijks worden er ook enkele standplaatsen
buiten de gemeentegrenzen gecreëerd, om de
verbinding naar de buurgemeenten aantrekkelijker
te maken met de fiets. We denken dan aan
belangrijke knooppunten zoals onder andere de
tramhalte aan de Carrefour en de P&R in Sint-Job.

Dropzones
De eerste dropzones zullen op volgende locaties
te vinden zijn: Parking De Zeurt // Gasketelplein
Domein Vordenstein // Lariksdreef // Schotenhof
Koningshof // Botermelk // Sas 6-Ter Heide
LDC Cogelshof Deuzeldlaan // Markt // Kasteel
Sint-Filippus // Parking ’t Ven // Villerslei

sofie_oeyen_

#sneeuwman #lilylove #schoten
#woensdagmiddag"

Enkele maanden na de start van het project zal
er geëvalueerd worden welke dropzones veel
en weinig gebruikt worden. De fietsenstallingen
zullen gemakkelijk verplaatsbaar zijn, dus het is
mogelijk dat er tijdens de eerste maanden enkele
dropzones aangepast worden.

Ja, maar…
Voor wie nog overtuigd moet worden, geven we
alvast een lijstje met de voordelen mee!
Fietsdelen is...
• Gemakkelijk: je hoeft geen eigen fiets meer aan
te kopen
• Flexibel
• Gemakkelijk te combineren met openbaar
vervoer en de wagen
• Milieuvriendelijk
• Gezond
• Laagdrempelig en toegankelijk
• Budgetvriendelijk

Binnenkort meer informatie
katybyankina

Holidays in Belgium we have English phone booths
inside bars, that's much cooler
#bolleke #dekonnick #belgianbeer
#bestbeerintheworld #christmas #holidays
#vacation #dentrol #schoten #schotencity

Hoe de fietsen en de fietsenstalling eruit zullen
zien, is momenteel nog niet geweten. Daarvoor is
de gemeente door middel van een aanbesteding
nog op zoek naar een deelfietsaanbieder. Het
streefdoel is om tegen april – mei minstens 100
deelfietsen in Schoten te laten rondrijden. Meer
informatie verneem je dus in de volgende Info
Schoten!
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Foto ter illustratie.

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier (Cyclus Print) met vegetale
inkten. Verantwoordelijk uitgever is het college
van burgemeester en schepenen.
Redactie: Laura Delandsheer, Kelly Coucheir, Siebe
Nicolaï en Dominiek Diliën.
Opmaak: X-OC.
Aan dit nummer werkten ook mee: fotograaf Paul
de Groot. Foto Schuttershof in Info Schoten 5
(december 2018) werd gemaakt door Guido Van
Leemputten.
Contact opnemen met Info Schoten kan via
laura.delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76,
of schriftelijk via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in april/mei. Raadpleeg
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

Handige nummers
Gemeentehuis
Bevolkingsdienst
Burgerlijke stand
Dienst Vrije Tijd
Jeugddienst
Milieudienst
Inspraak
OCMW
Sociale dienst
Dienst pensioenen en
sociale premies
LDC ’t Dorp
LDC Cogelshof
Politie
Brandweer
Bibliotheek
Groene Lijn (afvalvragen)

03 680 09 00
03 680 09 05
03 680 09 20
03 680 23 48
03 685 19 18
03 685 04 62
03 680 09 77
03 680 06 40
03 680 06 40
03 680 07 75
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 17 10
0800 94 039

infoschotenmaart

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Woensdag 6 maart 14u
			

Op locatie
Tekenfabriek (6+)

Maandag 11 maart 14u
			

De Kaekelaar
I, Tonya

Dinsdag 12 maart 20u
			

De Kaekelaar
I, Tonya

Woensdag 13 maart 14u
			

De Kaekelaar
De raket, gerommel in de ruimte

Donderdag 14 maart
			

14u
De Lassies (foto)

			

			

			

			

uitverkocht

Uitstap met workshop

Film i.s.m. HV en Seniorenraad

Film i.s.m. HV

Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten

De Kaekelaar

			

Muziek door Sam Verhoeven en Jelle Cleymans

Vrijdag 15 maart
20u
			
			
Zondag 17 maart 11u
			

De Kaekelaar
Laatste tickets
Gitte (10+)
Kindertheater door FroeFroe en I Solisti
Kasteel van Schoten
Paris-Bruxelles

Dinsdag 19 maart 10u
			
			
Donderdag 21 maart 20u
			

Kasteel van Schoten
Laatste plaatsen
Jeruzalem: stad op een heuvel
Cursus i.s.m. Amarant
Kasteel van Schoten
Laatste plaatsen
Tiny Legs Tim duo

Vrijdag 22 maart
20u
			

De Kaekelaar
Don Juan (16+)

Zondag 24 maart 15u
			

De Kaekelaar
Wolinoti. Het houten kind (8+)

Woensdag 27 maart 20u
			

De Kaekelaar
The only way is up

Maandag 1 april
14u
			

De Kaekelaar
Lady Bird

Dinsdag 2 april
20u
			

De Kaekelaar
Lady Bird

Woensdag 3 april 14u
			

De Kaekelaar
De grote boze vos (6+)

Zondag 7 april
11u
			

De Kaekelaar
De dieren uit het Hakkebakkebos (4+)

Zondag 14 april
11u
			

Kasteel van Schoten
Rode Schoentjes

Donderdag 18 april 14u
			

De Kaekelaar
Seniorenshow

Vrijdag 19 april
14u
			

De Kaekelaar
Seniorenshow

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			

			
			

			
			

Aperitiefconcert door Pianoduo Callot-Blondeel

Kasteelconcert met Steven Troch

Muziektheater door DESCHONECOMPANIE

Muziektheater door Dimitri Leue en Kiyotaka Izumi

Muziektheater door Boris Van Severen en Jonas Vermeulen

Film i.s.m. HV en Seniorenraad

Film i.s.m. HV

Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten

Familiefilm met workshops i.s.m. Gezinsbond

Aperitiefconcert voor kinderen door 4beauforte i.s.m. Gezinsbond

Muziek door Luc Caals, Sam Verhoeven en Ann De Winne
i.s.m. Seniorenraad en Raad voor personen met een handicap

Muziek door Luc Caals, Sam Verhoeven en Ann De Winne
i.s.m. Seniorenraad en Raad voor personen met een handicap

© Rudi Schuerewegen

Dinsdag 23 april
10u+14u Op locatie
			
Crepainwandeling in Kapellen
			

Uitstap

Zaterdag 27 april 14u
			

Op locatie
Paper toys

			

Laatste tickets

Kinderworkshop door Loulou en Tummie

uitverkocht
uitverkocht

