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Dementie ‘verlichten’
Dementie. Het is een ziekte die al heel veel leed veroorzaakt heeft en waar het
laatste woord nog niet over geschreven is. De aandoening wordt meer en meer
vastgesteld en ook in de toekomst lijkt er geen einde te komen aan die trend.
Wereldwijd leiden zo’n 47 miljoen personen aan dementie en daar zouden er
dit jaar zo’n 9,9 miljoen bijkomen. Dat wil dus zeggen dat er elke 3,2 seconden
alzheimer bij iemand wordt vastgesteld.

Ieders zorg
Ook Vlaanderen blijft niet gespaard: hier leven
zo’n honderdduizend mensen met dementie.
Experts voorspellen tegen 2020 zelfs een
toename van dertig procent. Beter leren
omgaan met dementie is – en wordt – een
uitdaging voor de hele samenleving, en dus
ook voor het OCMW van Schoten. Zo heeft het
woonzorgcentrum een beschermde afdeling
voor personen met dementie en organiseert
het OCMW jaarlijks ook drie praatcafés over
dementie onder de naam ‘Lichtpunt’.

Opvang in huiselijke sfeer
Van alle mensen met dementie in Vlaanderen
verblijft bijna zeventig procent thuis. Daar

worden ze verzorgd door hun partner of één
of meerdere naasten. Wie niet meer thuis
verblijft, woont in een woonzorgcentrum of een
aangepaste voorziening. Ook in het Schotense
woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt worden personen met dementie opgevangen en verzorgd.
‘De Klaproos’, want zo heet die beschermde
afdeling, bestaat uit veertig kamers en biedt
een huiselijke, veilige en geborgen sfeer. Niet
enkel de bewoners van De Klaproos genieten
de specifieke en persoonlijke begeleiding van
het zorgpersoneel, ook de begeleiding en steun
van de familie staat voorop.
Naast het normale zorgaanbod, zet het OCMW
ook in op extra aandachtsmomenten voor de
bewoners. Zo kunnen de medewerkers van De
Klaproos een extra oogje in het zeil houden en
meer persoonlijke zorg aanbieden. Dat komt
uiteraard de algemene zorg van de afdeling
ten goede.

Informeer en leer

Amateurkunstenaars gezocht!
Volgend jaar komt er weer een gróte editie aan van de Week
van de Amateurkunsten. We beginnen graag goed op tijd om
dit voor te bereiden. Bovendien brengen we graag kunstenaars
in contact met mekaar. Op zondag 1 mei 2016 organiseren
we daarom een trefdag voor amateurkunstenaars met als
thema “Match” in Sporthal Vordensteyn. “Match” is ook het
jaarthema van de Week van de Amateurkunsten in 2016.

Dit jaar bundelen OCMW Schoten en OCMW
Wijnegem hun krachten voor een nieuwe
activiteitenreeks ‘Lichtpunt’. Met Lichtpunt
willen beide OCMW’s een ontmoetingsplaats
creëren voor mensen met dementie, hun
familieleden en mantelzorgers. Het doel? De
ziekte bespreekbaar maken en op die manier
de zorgen van alle betrokkenen als het ware
‘verlichten’. Na het eerste Lichtpunt in maart,
staat op maandag 6 juni het tweede praatcafé
op het programma. Voor deze avond nodigen
we Phyllis Vanwalleghem uit, dokter aan het
AZ Monica in Deurne met als specialisatie
neurologie. Zij komt praten over het onderwerp
‘Wat is dementie’. Dit praatcafé is gratis en gaat
door in LDC ’t Dorp.

Om 11u00 verzamelen we in De Kaekelaar voor het concert
van de Wakkere Blazers. Daarna wandelen we naar Sporthal
Vordensteyn voor een lunch en het verdere programma. We
leren mekaar beter kennen en brainstormen over editie 2017.
Als afsluiter is er een receptie.

Meer informatie over het woon-en zorgcentrum – en meer bepaald De Klaproos – kan
je terugvinden via www.ocmwschoten.be of
via de dienst Advies en Begeleiding Ouderenzorg – 03 680 05 65 of 03 680 05 66 - WZC
Verbert Verrijdt, Verbertstraat 25, Schoten.

Schotense amateurkunstenaars die meer informatie wensen,
contacteren gewoon de cultuurdienst (03 680 23 40 of
cultuurdienst@schoten.be). Je krijgt dan tijdig een uitnodiging met het juiste programma. Voor de lunch vragen we
een bijdrage van 5€.

Het gratis praatcafé ‘Wat is dementie?’ vindt
plaats in LDC ’t Dorp, J. Van Craenstraat 1,
Schoten. Het onthaal is om 19u00 en de
‘lezing’ start om 19u30. Het einde wordt voorzien rond 22.00u. Inschrijven is niet nodig.
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Boek(je) vakantie
voor de zomer nu!
Hoewel kinderen nog enkele maanden op de
schoolbanken moeten vertoeven, maken ouders alvast plannen voor de zomervakantie.
Om hen daarbij op weg te helpen, publiceert
de gemeente Schoten al enkele jaren een
brochure met het overzicht van de verschillende initiatieven voor kinderen.
Op basis van dit overzicht kunnen gezinnen
digitaal op zoek gaan naar uitgebreidere
informatie als ze interesse hebben in een
bepaalde activiteit. In het ‘Boek(je) vakantie’ zullen niet alleen de eigen initiatieven
worden opgenomen zoals sportweken en
Grabbelpas, maar ook derden die vakantiewerkingen organiseren voor niet-leden.
Er verschijnen twee brochures per jaar, één
voor de krokus- en paasvakantie en één
voor de zomer-, herfst- en kerstvakantie.
Voor de nieuwste uitgave van het ‘Boek(je)
vakantie’ werd niet alleen een nieuwe cover ontworpen maar kunnen kinderen ook
deelnemen aan een leuke quiz. Zo gaan ze
niet alleen op zoek naar leuke activiteiten
maar ook naar winnende antwoorden in de
vakantiebrochure.
Het ‘Boek(je) vakantie’ werd inmiddels al
verspreid en kan je bij de verschillende
gemeentelijke diensten zoals de bibliotheek,
het gemeente-onthaal en de balie vrije tijd
terugvinden.
Wil je graag een brochure thuis bezorgd
krijgen? Vul dan het online formulier in op
de gloednieuwe website van de gemeente
via www.schoten.be/vrijetijdsbrochure
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Schotense scholen breiden uit
Onze scholen zitten overvol, en het ziet
ernaar uit dat het tekort aan plaatsen de
komende jaren enkel zal vergroten. Hoewel
onze gemeente maar liefst zestien scholen
telt, blijkt de capaciteit onvoldoende.

Kamperen voor een plekje

Extra middelen
Om problemen te voorkomen besloot minister
Crevits om voor de komende drie jaar extra
middelen uit te reiken aan steden en gemeentes die met grote tekorten kampen (in totaal
zo’n 120 miljoen). Dit geld moet helpen om de
capaciteit van de scholen uit te breiden, niet
om nieuwe scholen op te starten.

Om zeker te zijn van een plekje voor hun kind
kamperen sommige ouders zelfs dagenlang
voor de school. Zo kampeerden ouders vijf
nachten in de sportzaal van de burgemeester
Marnixschool om hun kleuter in te schrijven.
Voor het eerst werd zelfs voor Freinetschool
De Tuimelaar aangeschoven, van 26 februari
tot het moment van inschrijving op 1 maart.

De overheid houdt nog een deel van het geld
opzij, om de verdeling bij te sturen waar nodig.
Schoten ontvangt 6,4 miljoen euro, verdeeld in
drie schijven tussen 2016 en 2018. Momenteel bekijkt schepen Lieven De Smet (onderwijs) samen met de scholen over welke projecten het geld het beste verdeeld kan worden.

Leerlingenstroom

Uitbreidingsprojecten
in Schoten

Volgens de cijfers van 31 december 2015
wonen er in Schoten 3.440 twee- tot elfjarigen.
(Dat is 10% van de Schotense bevolking.) Daar
zullen er zo’n 100 bij komen door geplande
verkavelingsprojecten. Momenteel telt de
gemeente ruim 6.400 leerlingen in totaal, verspreid over 10 basisscholen (3.700 kinderen)
en 6 secundaire scholen (2.700 kinderen).
1.064 van die leerlingen pendelen hierheen
vanuit andere gemeentes, waaronder vooral
Antwerpen, Brecht en Schilde. Slechts 573
Schotense kinderen gaan buiten Schoten naar
school, vooral in Brasschaat dan. Door een
groeiend capaciteitstekort in Deurne-Noord
ontstaat er echter een verschuiving naar
Merksem, waardoor ook een verschuiving naar
Deuzeld en Schoten-Centrum volgt.

• Den Tuimelaar
Verhoging van het dak voor meer lokalen
+ 2 graadklassen
• Burgemeester Marnixschool
Geen concrete plannen. Denkt mee na, maar
houdt vast aan karakter van de school.

Schollywood

Opnames Crimi Clowns
weer in Schoten
De opnames van “Uitschot”, de tweede
bioscoopfilm van Luk Wyns, zijn nog maar
net achter de rug of de Schotenaar is met
zijn filmploeg alweer aan de slag in onze
gemeente. Momenteel wordt het derde
televisieseizoen van Crimi Clowns gedraaid
en ook nu levert Schoten het grootste deel
van de locaties.
“Schollywood, zo noemt mijn ploeg Schoten
ondertussen,” vertelt Luk Wyns. “Het is hier
aangenaam werken. De relatie met de politie
en andere gemeentediensten is optimaal en
de mensen zijn erg enthousiast als we bij hen
om de hoek filmen. Dat merken we ook aan
de geestige reacties op Twitter en Facebook
wanneer ze hun buurt herkennen op tv.
Meestal situeer ik een scène al tijdens het
schrijven van de scenario’s op een plek die ik
ken. En in Schoten vind ik altijd haast alles.”

• Kindsheid Jesu
Verplaatsing administratieve gebouwen
+ 86 plaatsen (875.000€)
Mogelijk tot + 300 plaatsen (3.000.000€)

De opnames van “Crimi Clowns - seizoen 3”
lopen nog tot half juni, van de Deuzeld tot
Den Botermelk.

• Sint-Eduardus
Antoon Van Dijckstraat: + 2 lokalen =
40 plaatsen (420.000€)
Marialei: + 4 à 5 lokalen (800.000€)

Brrrraderij!

• BsGO!
Deuzeldpark: + 10 klassen = 240 plaatsen
(3.000.000€)
Vijverhof: + 240 plaatsen (2.400.000€)
• Sint-Lutgardis
Geen projecten.
• Bloemendaal
Geen projecten.

Het is al uitkijken geblazen naar het weekend
van 24-25-26 juni, want dan kunnen we weer
genieten van het gezellige zomergebruis op
de Schotense braderij. Rondkuieren op zoek
naar een koopje, hier en daar een babbeltje,
een smakelijke hamburger of een fris drankje
brengen het vakantiegevoel helemaal naar
boven. Dit jaar zullen de feestelijke kraampjes zich uitspreiden tot op het volledige
marktplein: méér plek om te genieten dus!
Tot dan.

• Sint-Filippus
Geen projecten.
• Heilige Familie
Extra klaslokalen, refter, bewegingsruimte...
+ 3 lokalen = 75 plaatsen (600.000€)
• Sint-Cordulaschool
Lagere school:
Verbouwing van 1 klas + 2 lokalen
Kleuterschool:
Wegens slechte staat volledige afbraak.
Nieuw gebouw op speelplaats
+ 180 plaatsen
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Sterker de weg op
dankzij ‘Superfietser’
Op dinsdag 7 juni kleuren de Schotense straten naar jaarlijkse traditie weer fluogeel, want dan wagen maar liefst 328 zesdejaars zich aan het ‘Superfietser’parcours. Van ’s morgens tot in de late namiddag vertrekken de Superfietsers
één per één, en om de vijf minuten vanuit hun school. De inzet? Het felbegeerde
‘Superfietser’-diploma uiteraard!
“Elke eerste dinsdag van juni zetten de
zesdejaars van de Schotense basisscholen
hun tanden in het speciaal uitgestippelde
‘Superfietser’-parcours, en dat al negen edities lang”, vertelt Rita Lauwers, coördinator
van het project en directrice van vrije basisschool Bloemendaal. “De laatstejaars leggen
deze dertienkilometerlange fietsroute op
eigen houtje af en demonstreren daarbij hun
rijvaardigheid en kennis van de verkeersregels. Enkel wanneer ze een foutloos – of
bijna foutloos – parcours afleggen, worden
ze gediplomeerd Superfietser. Het fietsbrevet
wordt naar jaarlijkse gewoonte overhandigd
tijdens een speciale diploma-uitreiking, of
noem het gerust een show, in De Kaekelaar,
op woensdag 15 juni.”
“De route loopt over zowat alle belangrijke
wegen en passeert langs alle basisscholen.
Bovendien bevat ze ook een tiental moeilijke
verkeerssituaties. Zo moeten de leerlingen
bijvoorbeeld voorrang van rechts verlenen
wanneer ze de Rodeborgstraat kruisen, de
verschillende verkeersborden juist interpreteren en de aanwijzingen van agenten correct
kunnen opvolgen. Dat zijn eigenlijk allemaal
zaken die ze onder knie moeten hebben wanneer ze volgend jaar alleen naar de middelbare
school fietsen.”

De Schotense scholen dragen verkeersopvoeding dus hoog in het vaandel. Het is dan ook
een volwaardig onderdeel van het leerprogramma. Gedurende de hele basisschool kunnen
kinderen verkeersdiploma’s behalen: dat van
startfietser, vaardige fietser én als kers op de
taart het diploma van ‘Superfietser’. Alle Schotense basisscholen werken mee aan dit initiatief en ook de lokale politie en het gemeentebestuur zorgen voor de nodige ondersteuning.
“Toch is die steun niet voldoende om het project te doen slagen. Ondanks de vele inspanningen van de Schotense basisscholen en de
vele oefenmomenten wil ik ook de rol van de
ouders benadrukken. Wanneer de ouders zich
sterk engageren en vaak met hun kind gaan
fietsen, zal hij of zij met meer zelfvertrouwen
aan de beproeving beginnen en gemakkelijker
slagen. Want ook voor de ‘Superfietser’ geldt
de uitspraak ‘oefening baart kunst’!”, vervolgt
de directrice. De ‘Superfietser’-route is terug
te vinden in de vernieuwde folder, die vorige
maand werd rondgedeeld in de klassen, en
op www.superfietser.be. Een perfecte timing
dus om samen te gaan oefenen in de (bijna)
eerste zonnestralen!

Pendelen
Pendelen is een begrip van deze tijd; veel
mensen werken niet in hun thuisgemeente
en moeten dus iedere dag naar hun werk
fietsen, rijden, bussen, trammen, treinen…
kortom: pendelen. Maar hoeveel pendelaars
zijn dat dan eigenlijk en hoe ziet dat spinnenweb van heen- en weer gependel eruit?
Wij zochten het voor je uit!
Het heen- en weerverkeer tussen onze gemeente en Antwerpen is gigantisch. Een enorm
deel van de werkende Schotenaars reist dagelijks naar Antwerpen voor zijn werk, wel 5798
pendelaars! Dat staat gelijk aan 40,6% van de
actieve Schotense bevolking. 3626 blijven er
dicht bij huis om in Schoten zelf te werken.
Dat is 32,7% van de werkende Schotenaars.
Omgekeerd komt er ook een grote stroom
Antwerpenaren naar hier: zo’n 2592 mensen.
Over de rest van de omliggende gemeentes
zijn de pendelaars iets meer verspreid. Vooral
naar Brussel (496), Brasschaat (445) en
Wijnegem (318) wordt er veel gependeld. In
de omgekeerde richting zijn het echter niet
dezelfde gebieden waaruit werkenden naar
Schoten toestromen. Slechts vijf Brusselaars
voeren in Schoten hun job uit. Vooral uit
Brecht (520), Brasschaat (493) en Schilde
(241) komt men hier naartoe.
Hoe ver reizen de dapperste pendelaars?
Er zouden volgens de statistieken zo’n tien
Schotenaars in Oostende werken (maar of
dat wel helemaal klopt in realiteit is natuurlijk
een ander verhaal). 120 zakken er af naar
Wallonië en 170 pendelen de grens over. Omgekeerd zijn deze getallen verwaarloosbaar.

Conclusie: wie ontsnapt aan de file mag
zich gezegend voelen, want bijna 70% van
de werkende Schotenaars werkt niet waar hij
Hoe de Superfietsers geëvalueerd worden?
slaapt (tenzij je natuurlijk een dutje op je buDoor de tientallen vrijwillige observatoren –
reau doet). Dagelijks reizen we massaal naar
leerkrachten, ouders en andere enthousiasSchoten
onze werkplekken. Boodschap is dan om die
telingen – die her en der Van
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Samenaankoop zonnepanelen
Laat je spaarcenten meer opbrengen
Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer door de overheid
worden gegeven en je daarenboven ook nog eens moet betalen om elektriciteit
op het net te plaatsen? Toch wel, want de prijs van zonnepanelen is zeer sterk
gedaald, terwijl de elektriciteitsprijs net sterk is gestegen.
Ook vastgesteld dat de centjes op je spaarboekje niets meer opbrengen? Maar toch niet
overtuigd om met je geld risico te nemen? Grijp
dan deze kans: de provincie Antwerpen organiseert voor de derde keer een groepsaankoop
zonnepanelen. Via de samenaankoop wordt
een totale begeleiding gedurende het project
voorzien: aanvraag van offerte, opmaak van
een persoonlijk voorstel, bespreking van je
dossier, installatie bij je thuis, keuring en
aanmelding van de installatie tot en met
het bewaken van een goede werking van de
installatie.
Ondertussen hebben we in Schoten ook al twee
jaar ervaringen met deze samenaankoop. In
totaal werden in Schoten meer dan negentig fotovoltaïsche installaties geplaatst via de twee
voorgaande samenaankopen. Midden januari
werden er ten huize Pauwels tien panelen
geplaatst die samen op jaarbasis ongeveer
2.200 kWh zullen opwekken. Stephan Pauwels
getuigt: “Tijdens de voorbespreking hebben
ze ons goede informatie gegeven, de offerte
was duidelijk, de installatie werd op schema
uitgetekend en de installatie verliep vlot en op
het afgesproken tijdstip. De panelen hebben ze
op één dag geplaatst. We volgen de productie
nu regelmatig op via onze computer.” Stephan
is alvast heel enthousiast over zijn deelname
aan de samenaankoop.
Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal
je minder of niets aan elektriciteit bij je leverancier. Tegelijkertijd bouw je mee aan een

duurzame, koolstofvrije omgeving, door onder
andere groene stroom te produceren en dus
CO2 te vermijden.
Vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop kan van 30 mei tot en met 9 augustus
via www.samengaanwegroener.be . Meer
informatie vind je op de website of bel het
gratis nummer 0800 26 177.

Recent werd op het ontspanningslokaal
Schijnparklaan een fotovoltaïsche (PV) installatie van 13,5 kWp (kilowattpiek) geplaatst.
Sporthal Vordenstein, het politiegebouw, de
milieudienst en het OCMW-gebouw kwamen
eerder al aan de beurt.
Het elektriciteitsverbruik van dit gebouw zal
hiermee op jaarbasis bijna volledig gedekt worden, en de jaarlijkse gemeentelijke CO2-uitstoot
wordt met 2.387 kg gereduceerd. Er wordt dus
niet alleen op een groene tafel gekaart, het zal
ook met groene stroom gebeuren. Deze installatie werd geplaatst via de groepsaankoop van
de provincie Antwerpen. Dit is een volgende
stap in het streefdoel van de gemeente als
klimaatneutrale organisatie.
Hopelijk kan volgend jaar gewerkt worden aan
zonnepanelen op het dak van De Kaekelaar;
dat ligt perfect georiënteerd en heeft een
mooie oppervlakte. Er is wel nog wat studiewerk nodig rond de draagkracht van het dak
en de isolatie.

Hoe meer zielen
(en minder wielen)
Autodeelparty op 26 mei
In 2016 toert Cozycar (voorheen Autopia)
door heel België en brengt het ‘particulier
autodelen’ tot bij jou! De Tour heeft haltes in
zestien verschillende gemeenten, verspreid
over heel België, en Schoten is er één van.
Op donderdag 26 mei houdt de Tour halte
in café Den Trol.
Ben je benieuwd hoe autodelen in zijn werk
gaat, hoe je je auto kan delen of hoe je kan
aansluiten bij de autodeelgroep van onze
gemeente? Kom gerust langs, geniet van een
glas en vind jouw toekomstige autodelers!
Cozycar on Tour voorziet getuigenissen door
autodelers uit je buurt, je krijgt antwoorden
op al je vragen en álle info om je eigen
groep te starten of deel te nemen aan het
gemeentelijke autodeelproject. Iedereen is
van harte welkom!
Donderdag 26 mei om 19u30
Den Trol, Gelmelenstraat 157, 2900 Schoten
Meer info: 09 242 32 75, hello@cozycar.be,
www.cozycar.be
Bij autodelen maken meerdere personen
of gezinnen om beurt gebruik van één of
meerdere auto’s. Kosten en taken worden
onderling verdeeld én je bent correct
verzekerd. Door aan autodelen te doen,
optimaliseer je jouw mobiliteit en gebruik
je een auto efficiënter. Het is gemakkelijk,
goedkoop en ecologisch!
De gemeente stelt na de kantooruren
twee dienstwagens ter beschikking van
een autodeelproject. Meer info: milieudienst@schoten.be, 03 685 04 62
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Op vleermuizenexpeditie
in het Fort van Schoten
Het fort van Schoten, gelegen aan de - toepasselijke - Legerbaan is misschien
wel hét best bewaarde geheim van onze gemeente. Het groene, ietwat verwilderde fortdomein is ontoegankelijk voor publiek en nog steeds in militaire
handen. Toch zijn er in het fortgebouw en haar vele gangen al ettelijke jaren
geen militairen meer te bespeuren. Vleermuizen daarentegen wel. Honderden
zelfs. Dat blijkt uit de recente wintertelling van Natuurpunt. Met de zomer in het
vooruitzicht, komt er binnenkort een einde aan die vlederige winterslaap. Dat
was voor ons een goede reden om nog snel een kijkje te gaan nemen in de
donkere en vochtige fortgangen.

Vleermuizenwalhalla

(Vleer)muisstil

Dirk Swaenen (47), vleermuizenexpert van
Natuurpunt, staat ons reeds op te wachten
wanneer we de hobbelige Legerbaan inrijden. Dirk is al dertig jaar een gepassioneerd
vleermuizenliefhebber en maakte al meerdere
forten vleermuisvriendelijk. Door zijn job bij
Total – er ligt immers een NATO-pompstation
op het terrein - ontdekte hij de Schotense
vesting rond 2001. Zo kwam Dirk op het idee
om de lege fortgebouwen tot een geliefde
vleermuizenslaappek te transformeren.

Dirk opent de poort van het fort, knipt zijn
zaklamp aan en gebaart ons om hem te volgen.
Vanaf dan zijn we zo stil mogelijk zodat we de
slapende diertjes niet wekken. Wakker worden
kost voor een vleermuis erg veel energie en
vraagt telkens wat van zijn voedselreserves.
Voor sommige onder hen betekent dit dat zij
het einde van de winter niet zullen halen. Je
doet er dus goed aan om een slapende vleermuis niet te storen. We wandelen door de kille
en koude fortgangen en zien er verschillende
soorten vleermuizen aan het plafond hangen:
soms alleen maar ook vaak in groepjes.

“We haalden het puin weg, voorzagen goede
afsluitingen, maakten de gangen zo donker mogelijk en namen de tocht weg. Zo creëerden we
eigenlijk de ideale omgeving voor deze kleine
zoogdiertjes; een omgeving met weinig verstoring, een hoge luchtvochtigheid en een stabiele
temperatuur. Meer hebben ze in feite niet nodig”,
vertelt Dirk wanneer we aan de grote toegangspoort van het fort staan met daarop in grote
letters ‘1885’, het bouwjaar van de omwalling.

Tijdens de wintertelling eind januari telden Dirk
en zijn collega’s 422 vleermuizen van negen
verschillende soorten. Daarvan waren er 173
uiterst zeldzame ingekorven vleermuizen.
“Het Fort van Schoten is zonder twijfel één
van de belangrijkste overwinteringsplaatsen
in Vlaanderen”, fluistert Dirk ons na het zien
van een hele resem ingekorven vleermuizen.

Wintertrek
Verder spotten we ook nog een aantal watervleermuizen, bruine grootoorvleermuizen, franjestaartvleermuizen en baardvleermuizen. De
andere soorten - de gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, meervleermuis en de
Brandts vleermuis – komen we jammer genoeg
niet tegen tijdens onze ietwat avontuurlijke
wandeling. Toch zijn wij er rotsvast van overtuigd: naast zijn grote historische waarde, is
het Fort van Schoten ook van onschatbare
waarde voor zowel inheemse als uitheemse
fauna. Want het zijn niet enkel Vlaamse vleermuizen die een tukje doen in het fort. Zo vliegt
de ruige dwergvleermuis jaarlijks duizenden
kilometers vanuit Oost-Europa en Rusland naar
het Zuid-Westen – en ook Schoten – om er
te overwinteren. Ze wagen zich aan een hele
wintertrek vooraleer ze welverdiend hun diepe
slaap aanvatten.

Tijd voor actie!
De meeste vleermuissoorten ontwaken tijdens
de eerste warmere dagen van het jaar (rond
deze tijd van het jaar dus). Dan vliegen ze
de fortgangen uit en gaan ze ’s nachts op
insectenjacht. De wollige lijfjes (die er nu nog
levenloos bij hangen) zijn dan actiever dan ooit
en laten zich volop opmerken. Gefladder langs
het huis, boven de vijver of rond een verlichtingspaal, we kennen het schouwspel maar al
te goed. En met deze leerrijke expeditie in ons
achterhoofd kunnen we daar deze zomer en
najaar eens zo hard van genieten!

In alle rust
“Doordat het Fort van Schoten niet toegankelijk
is voor publiek, vinden de vleermuizen hier
echt rust en kan de vleermuizenpopulatie elk
jaar stijgen. Het aantal overwinterende vleermuizen is sinds onze eerste telling in 2001
meer dan verdubbeld. Dat is een geweldig
resultaat. Zo stijgen de aantallen in het Fort van
Brasschaat, dat wel publiek toegankelijk is, bijvoorbeeld niet meer. Ook hebben ze daar soms
te kampen met vandalenstreken”, besluit Dirk.
Wil je toch graag vleermuizen spotten? Dan
kan je je kans wagen in één van de dichtstbij gelegen forten: dat van Brasschaat of
Oelegem. Beiden zijn openbaar. Op 26 en 27
augustus organiseert Natuurpunt daar ook
een handvol activiteiten in het kader van
‘De nacht van de vleermuis’. Bezoek www.
natuurpunt.be voor meer informatie.

infoschotenmei

6

6 6
6

[ culinair + boekenverkoop bib ]

Het HAP-festival komt
lekkerbekken verwennen
Het gezelligste Food Truck Festival van België, ‘HAP’, komt van vrijdag 6 mei tot
en met zondag 8 mei naar ons geliefde Kasteelpark in Schoten. Daarmee is onze
gemeente meteen de eerste locatie die dit nieuwe festival dit seizoen ontvangt.
Een vijfentwintigtal mobiele keukentjes en
foodtrucks toveren het park aan het Kasteel
van Schoten om tot één groot openluchtrestaurant. Van bakfiets tot oude Citroënbestelwagentjes en authentieke Italiaanse Piaggiodriewielertjes: alles wat wielen heeft wordt omgebouwd tot een hippe foodtruck. Beleving, showcooking en lekker eten met verse ingrediënten
staan centraal. Vanuit deze leuke foodtrucks
biedt men het lekkerste eten aan. HAP brengt
showcooking tot een nieuw niveau; gedroomde
gerechten gebaseerd op ontelbare wereldkeukens worden je hapklaar aangeboden.
Van het moment waarop je dit gratis festival
betreedt worden al je zintuigen gestreeld in
een gezellige setting, waar akoestische muzikanten en vintage dj’s zorgen voor muziek en
ambiance. Als de nacht valt toveren duizend
lichtjes het park om tot een droom die de
bezoekers nog lang zal bij blijven.
Aan de bar vind je een rijk aanbod wijnen, geselecteerd door een erkende sommelier. Hiernaast
vind je een trendy bar waar overheerlijke Gin-Tonics en cocktails worden bereid. Als dat nog niet
genoeg is, kan je in een authentiek cafeetje genieten van Belgische speciaalbieren van de tap.
Gezellige zithoekjes, picknickdekens, betoverende lichtjes en meer zorgen ervoor dat

dit gratis festival een broedplaats wordt voor
sociaal contact. Een feest voor jong en oud, een
hotspot waar mensen bij elkaar komen om te
genieten. Ook voor de kleinste ‘happers’ is er
animatie en entertainment voorzien, zodat niet
alleen zij maar ook de ouders een zorgeloze
topdag beleven.
Bovendien wordt naar een zo laag mogelijke
ecologische voetafdruk gestreefd. Het doel is
om kampioen te worden in afvalvermijding,
-sortering en -verwerking. Op HAP ligt de
nadruk op duurzaamheid en ecologie. De
decors zijn dan ook grotendeels opgebouwd
uit recyclagematerialen
Het belooft een heerlijk smaak- en sfeervol
festival te worden. Of je nu met je familie,
geliefde, collega’s of vriendengroep komt,
iedereen is van harte welkom. Als kers op de
taart is het HAP - Food Truck Festival volledig
gratis toegankelijk!
Park van Schoten
Vrijdag 6 mei – zaterdag 7 mei – zondag 8 mei
Steeds van 12u00 tot 24u00
De oervaders en organisators van HAP: Bjorn
Swennen en Jelte Lambaerts. Surf voor meer
info naar www.hapfestival.be.
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Boekenverkoop
bibliotheek
Houd zondagmiddag 19 juni alvast vrij voor
de jaarlijkse boekenverkoop van de bib! Dan
kan je meteen twee vliegen in één klap slaan.
Enerzijds kan je er tickets voor het nieuwe
seizoen van het cultuurcentrum kopen, en
anderzijds lekker snuisteren tussen stapels
boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, cd-roms en
luisterboeken die de bib wegdoet. Kom eens
langs, en wie weet wat je vindt!
Waar?
De Kaekelaar,
Sint-Cordulastraat 10, Schoten
wanneer
Zondag 19 juni 2016
14u00-18u00
prijzen
€ 0,75 per boek (4 + 1 gratis)
€ 0,15 per tijdschrift (4 + 1 gratis)
€ 1,25 per cd/dvd/cd-rom/luisterboek
(4 + 1 gratis)

infoschotenmei

[ geestelijke gezondheidszorg ]

Jongeren terug in hun kracht zetten
Vanaf nu toegankelijke jeugdtherapie in Schoten dankzij TEJO
we niet in iemands verleden graven, maar wel
de ‘wondervraag’ stellen (“Wat zou jij anders
willen? Hoe zou jij de dingen graag hebben?”)
en daar dan naartoe werken.

Laagdrempeligheid
Therapeuten voor jongeren, daarvoor staat
TEJO. Maar wat houdt dat dan precies in,
en is daar dan zo veel nood aan? Lieve van
Boxem, communicatieverantwoordelijke bij
TEJO legt uit: “Het begon allemaal met het
idee van Ingrid De Jonghe, zij is de oprichter
en stuwende kracht achter TEJO. Ze werkte in
de jeugdadvocatuur en zag veel escalaties bij
jongeren die nergens terecht konden met hun
problemen. Ieder jaar stijgt het aantal jongeren
dat nood heeft aan een luisterend oor, maar
nergens terecht kan of durft, wegens wachtlijsten, hoge prijzen, schaamte…
In Vlaanderen komen er ondertussen meer dan
28.000 hulpvragen per jaar. Daarom besloot
Ingrid dat er een plek moest komen waar
ze laagdrempelig terecht kunnen: onmiddellijk, gratis, anoniem en zonder ouderlijke
toestemming nodig te hebben. En dat alles
buiten de schooluren en in het weekend. Zo
ontstond TEJO. En vanaf drie mei kan je daarvoor ook terecht in de TEJO-huizen in Schoten
en Brasschaat.”

Handvaten aanreiken

De meeste jongeren die hier aankloppen
zijn tussen dertien en zeventien jaar oud,
maar alle leeftijden tussen tien en twintig
komen langs, hoor. Ze komen alleen, met
een leerkracht, vertrouwenspersoon, vriend
of ouder, zeker de jongere kinderen. Opvallend is wel dat meisjes sneller dan jongens
de stap zetten om over hun zorgen te praten:
65% tegenover 35%. Voor wie het moeilijk heeft
om te praten, hebben we ook andere oplossingen, zoals onze creatieve kelder. Daar kan
je je creatief laten gaan, en de therapeut kan
dan via bijvoorbeeld je tekeningen leren wat
jou dwarszit. Zo is er ook de zandspeltherapie: je wordt gevraagd om in een zandbak je
droomland te bouwen, en daarrond kunnen
dan allerlei vragen gesteld worden.
Voor wie daar baat bij heeft, bieden we ook,
na individuele, groepstherapie aan, rond twee
thema’s: ‘verlieservaring’ (bij sterfgevallen of
bijvoorbeeld een verdwenen ouder) en ‘jezelf
en de ander’ (over zelfbeeld en relaties met
anderen).”

Praktisch
“Als iemand hier binnenstapt en er is een
therapeut vrij, dan krijgt die persoon meteen
een spontane intake. Als er niemand vrij is,
wordt toch even geluisterd, en meteen een
nieuwe afspraak gemaakt. Dikwijls sturen
het CLB, een familielid, de huisarts of het JAC
(jongerenadviescentrum) mensen naar ons
door, of iemand brengt een vriend of vriendin
hiernaartoe. Soms contacteren jongeren ons
telefonisch of via facebook, maar dan nodigen
we hen uit voor een persoonlijk gesprek.

zich horen, en dat is heel leuk voor ons. Maar
gelukkig is de problematiek niet voor iedereen
even zwaar en zijn er jongeren die er met
enkele sessies weer bovenop zijn. We vinden
het belangrijk dat jongeren vrijwillig naar ons
komen. Als ze niet komen opdagen, sturen we
wel een sms’je om te vragen of alles oké is en
om te laten weten dat ze altijd welkom blijven.”

TEJO? TEJO!
De Standaard schreef in 2009 een artikel
over de jeugdhulp. Dat heeft wel wat deining
veroorzaakt. In de weken die volgden boden
dertig vrijwilligers zich spontaan aan om TEJO
mee uit te bouwen. Op 13 maart 2010 opende
het eerste TEJO-huis zijn deuren in Antwerpen.
Sinds 2014 ontstonden er ook TEJO-huizen in
andere steden, allemaal vanuit een verschillende invalshoek (soms vanuit de reguliere
sector soms vanuit privé-initiatief). De opstart
van TEJO in Schoten en Brasschaat werd opvallend sterk ondersteund vanuit de jeugddienst
van de twee gemeentes.
Ondertussen ontvingen we in Antwerpen alleen al meer dan drieduizend jongeren, maar
liefst van al willen we in iedere grote Vlaamse
stad een TEJO-punt kunnen terugvinden. Wij
vinden immers dat élke jongere recht heeft op
hulpverlening. Op 3 mei opent TEJO in Schoten
en in Brasschaat.

“Helaas bestaat er nog steeds een taboe rond
therapie; dat moet weggewerkt worden. Wij
willen jongeren terug in hun kracht zetten,
zodat ze weer sterk genoeg zijn om zelf hun
problemen aan te pakken. We reiken hen
handvaten aan om zelf met hun problemen
te kunnen omgaan.

Als we merken dat de problematiek te zwaar is
om in tien sessies op te lossen, dan maken we
een doorverwijzing naar meer gespecialiseerde
hulp. Wij blijven hen begeleiden tot ze daar
effectief terecht kunnen. In TEJO Antwerpen
werkt ook een kinderpsychiater, die in ernstigere gevallen wordt geraadpleegd.

Ken je iemand tussen 10 en 20 jaar oud die
nood heeft aan een goed gesprek? Of heb jij
of één van je kennissen interesse om TEJO
te versterken als onthaalmedewerker of therapeut? Aarzel dan niet om kennis met ons te
maken! Wij zijn steeds op zoek naar vrijwillige
therapeuten.

Onze therapeuten werken hier vrijwillig maar
hebben allemaal een therapiediploma. De
kwaliteitsbewaking vinden wij heel belangrijk,
en daarom werken we enkel met professionelen. Omdat we mensen proberen te helpen in
maximaal tien sessies, hanteren we de korte
oplossingsgerichte therapie. Dat betekent dat

We hebben ondertussen al veel jongeren kunnen helpen, ook jongeren waarvan de problematiek zeer ernstig was. Sommigen wilden niet
meer leven. Ondertussen weten we van hen
dat ze studeren en goed zijn terechtgekomen.
Omdat we veel voor hen betekend hebben,
laten sommigen achteraf nog wel eens van

www.tejo.be – Facebook: TEJO
• TEJO Schoten
Churchilllaan 118, Schoten
03 664 52 23 of 0476/75.18.23
info.schoten@tejo.be
• Jeugddienst Schoten: 03 685 19 18
jeugddienst@schoten.be

infoschotenmei
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We mogen meer
van het beleid eisen
Een kersverse TEJO-therapeute aan het woord
Eva Van Houdt start bij TEJO-Schoten als
vrijwillige therapeut.
“Ik kwam bij TEJO terecht via mijn andere vrijwilligerswerk: ontmoetingsruimte de Speelbrug
in Antwerpen. Iemand daar wist dat ze TEJOtherapeuten zochten, en voilà! Voor jongeren
is het niet zo’n evidente stap om de bus naar
Antwerpen te nemen om naar TEJO te gaan.
Daarom ben ik blij dat er nu in Schoten en
Brasschaat ook een TEJO-huis is.
Een tijdje geleden ben ik afgestudeerd als
psychologe en nu volg ik nog een extra therapieopleiding. Ik ben redelijk breed opgeleid
als klinisch psycholoog, dus ik vind het ongelooflijk interessant om via TEJO meer te leren
over het klinisch werk met jongeren. TEJO biedt
alle therapeuten ook een paar vormingsdagen
rond kortdurende oplossingsgerichte therapie.
Omdat ik momenteel halftijds werk, kan ik dat
perfect met TEJO combineren. Werken bij TEJO
beschouw ik als een langdurig engagement,
en voor de verdere toekomst zie ik wel wat er
komt. Ik sta altijd open voor nieuwe kansen!
Ik ben alvast heel benieuwd wie er zal langskomen. Er zijn al een heel aantal aanmeldingen,
dus dat is een teken dat de nood groot is. Het
is natuurlijk prachtig dat mensen dit werk
vrijwillig willen doen, maar het bewijst dat er
een tekort aan therapeutische hulp is. Er is gewoonweg te weinig financiering voor psychologische hulp, de wachtlijsten zijn te lang… We
moeten denk ik meer van het beleid durven
eisen, want nu vullen wij als burgers zelf een
leemte op, die van bovenaf aangepakt zou
moeten worden. Laten we via deze vrijwillige
hulp vooral geen gelatenheid installeren (alsof
het probleem nu wel van de baan is), maar aan
de bel trekken om de nood aan laagdrempelige therapie in de schijnwerpers te zetten.”

Nu ik hier toch ben
Ontdek je graag via een stripverhaal wat TEJO
kan betekenen, en voor wie? Samen met
striptekenaars Marc Legendre (Biebel, De Rode
Ridder, Amoras…) en Mila Van Goethem werd
een stripverhaal rond TEJO gecreëerd.
TEJO-oprichtster Ingrid De Jonghe liep al
heel lang met het idee voor zo’n strip rond.
Zij schreef het oorspronkelijke verhaal, Marc
Legendre (Biebel, De Rode Ridder, Amoras…)
schreef het scenario en de tekstballonnen,
en Mila Van Goethem, een jonge tekenares,
maakte de tekeningen. Oorspronkelijk was
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de strip in zwart-wit bedoeld, maar na een
experiment van Mila werd uiteindelijk voor
de TEJO-kleuren gekozen: rood en blauw (en
hier een daar een wolkje geel). Doorheen het
verhaal merk je al snel waar deze kleuren
voor staan.
TEJO zal de strips gratis aanbieden aan alle
scholen in Vlaanderen, met daarbij een pedagogische bundel met tips om het materiaal
rond TEJO in een les te verwerken.

infoschotenmei
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De gemeentelijke website
in een nieuw kleedje
De gemeentelijke website www.schoten.be kreeg zopas een stevige opfrisbeurt.
Die draaide al mee sinds 2003, de hoogste tijd voor een nieuw ontwerp dus. Ook
de site van OCMW Schoten werd meteen netjes geïntegreerd. Op 2 mei lanceerde
de gemeentelijke webmaster Siebe Nicolaï de nieuwe site met een druk op de
knop. Bezoek www.schoten.be en www.ocmwschoten.be voor het resultaat.
Kom je toch graag even langs op het gemeentehuis? Geen probleem. De openingsuren en
contactgegevens van het gemeentehuis en
de verschillende diensten vind je gewoon op
de startpagina.

Webmaster Siebe werkte hard aan de nieuwe website.

		

Leesbaar op elk scherm
Voor de nieuwe website kozen we voor een
sober ontwerp, maar met een zeer gebruiksvriendelijke structuur. Alle info staat logisch
gerangschikt per onderwerp. Zo vind je als
bezoeker meteen wat je zoekt, en anders is
er nog de handige zoekfunctie rechtsboven
om je wegwijs te maken.
Nog een nieuwigheid: de pagina’s zijn perfect
leesbaar op eender welk scherm – computer,
tablet of smartphone. De site is namelijk ontworpen met een ‘responsive design’, dat wil
zeggen dat de website zich aanpast aan verschillende apparaten. Test het gerust eens uit!

Eenvoudige dienstverlening
De gemeente wil haar dienstverlening nog
meer vereenvoudigen. Op de nieuwe schoten.
be vind je dan ook een aantal online formulieren. Zo kan je bijvoorbeeld digitaal een speelstraat aanvragen. Op deze manier bespaar je
jezelf een tocht naar het gemeentehuis. Op
korte termijn is het zelfs mogelijk om bepaalde
formulieren (zoals het bewijs van nationaliteit
of een uittreksel uit het strafregister) gewoon
in je mailbox te ontvangen, zonder ook maar
één keer het gemeentehuis te bezoeken.

In zee met end2end nv
Voor het ontwerp van de nieuwe website van gemeente en
OCMW konden we rekenen op de expertise van het Gentse
end2end nv, een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van
websites en internettoepassingen. Het bedrijf heeft in minder
dan tien jaar meer dan vijfhonderd projecten uitgewerkt voor
zowel privésector als overheid.

infoschotenmei

Ook een melding indienen zal heel wat vlotter
verlopen. Op de startpagina vind je een link
naar het meldingsformulier. Geef de nodige
informatie over jezelf en je melding, kies een
onderwerp, en het formulier zal automatisch
bij de juiste dienst terechtkomen.

		

De laatste nieuwtjes
Naast al die administratieve zaken lees je op
de website natuurlijk ook de laatste nieuwtjes
uit onze gemeente. We houden je op de hoogte
van het reilen en zeilen in Schoten en sturen
daarbij geregeld huisfotograaf Paul De Groot
op pad voor mooie fotoreportages.

		

De Facebookpagina ‘gemeente Schoten’
(www.facebook.com/gemeenteschoten) krijgt nieuw leven ingeblazen. Volg
die pagina voor leuke berichten en foto’s
over onze gemeente of post zelf eens
een berichtje op ons profiel.
Op de gemeentelijke Twitteraccount
(www.twitter.com/gemschoten) krijg
je geregeld een compacte update van
het belangrijkste nieuws.
Volg onze Instagramaccount ( www.
instagram.com/gemeenteschoten )
en bewonder foto’s van onze prachtige gemeente. Gebruik je de hashtag
#schoten? Dan delen wij misschien
wel je foto of verschijnt hij in een gloednieuwe fotorubriek in de Info Schoten.
We publiceren in de volgende edities
van de Info Schoten namelijk de leukste
Instagramkiekjes van onze gemeente
en de Schotense evenementen.

Dankzij een goede samenwerking met de
UiTdatabank kan je makkelijk op zoek naar
activiteiten in Schoten. Op de startpagina vind
je een aantal leuke evenementen waar je de
komende weken naartoe kan. Klik je door
naar ‘alle activiteiten’ dan kan je zoeken op
trefwoord, per onderwerp of op datum.

Supervrijwilliger

Verschillende actuele nieuwsberichten en
evenementen kan je ook tweewekelijks in een
online nieuwsbrief lezen. Wil je die nieuwsbrief
graag ontvangen in je mailbox? Schrijf je dan
in via de link rechts bovenaan onze startpagina.

In 1998 lanceerde de gemeente Schoten
haar eerste website – een echt huzarenstukje want nog niet veel gemeentes hadden
in die tijd een eigen site. Toen al sprong Willy
Antonissen vrijwillig bij voor het onderhoud
van de gemeentelijke website.

Sociale media

Willy is een echte autodidact. Hij leerde
zelf websites ontwerpen toen hij bij de
Schotense politie de kans kreeg om mee in
het systeembeheer te stappen. Nu is Willy
al even op pensioen, maar stilzitten is niet
aan hem besteed.

Met de lancering van een nieuwe gemeentelijke website zetten we ook volop in op verschillende sociale mediakanalen. We posten
niet enkel informatieve berichten, de kanalen
zijn ook een middel om op een laagdrempelige
manier te communiceren met de inwoners.
Onze nieuwe webmaster Siebe Nicolaï beheert
drie verschillende kanalen waar je terecht
kan met vragen, opmerkingen en veel meer:
Facebook, Instagram en Twitter.
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In 2003 werd samen met hem een andere
website ontworpen en ook aan deze vernieuwde versie droeg hij zijn steentje bij. Nog
steeds staat hij, als hij niet aan het vissen is,
te springen om te werken aan de gemeentelijke website en dat al achttien jaar lang!

[ de vaart verjaart ]

De Vaart Verjaart
Tien gemeenten, tien weken feest!
In 2016 is ‘onze’ Vaart jarig. Het grootste deel van het kanaal bestaat al 150 jaar!
Dat vraagt om een groot jubileumfeest in en mét de tien gemeenten die langs het kanaal liggen.
Hieronder een greep uit het aanbod aan festiviteiten in de verschillende gemeenten.

Het feestprogramma van ‘de Vaart Verjaart’
biedt voor ieder wat wils:
grijp de kans om de vele activiteiten mee te pikken,
want op 19 juni vertrekt de kanaalboot alweer richting thuishaven. Kom de sfeer opsnuiven tijdens de
rootsavond op 16 juni of woon de officiële opening
van Schoten Bad bij... Memorabel wordt het sowieso.

Wereldrecordpoging lijndansen van
Schoten tot Dessel
Op het jaagpad langs de Vaart – in de centraal gelegen gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Turnhout –
vindt op 26 juni een wereldrecordpoging lijndansen
plaats. Daarvoor is de organisatie op zoek naar
minstens vijfsuizend dansers, jong en oud.

Mooov filmfestival langs en op het water
Mooov is een reizend filmfestival waarbij de films
in openlucht geprojecteerd worden, en dat in de
nabije omgeving van de vaart... of erop. In dat
laatste geval zitten de kijkers in sloepjes op het
water. Een unieke ervaring dus!

Pleziervaartfestival met ontdekking van
streekproducten
Tijdens de feestelijkheden zal je ook kunnen
deelnemen aan het plezierbootjesfestival. Fietsers,
wandelaars en schippers kunnen die dagen – op
en rond de Vaart – proeven van de verschillende
streekproducten uit de ‘vaartgemeentes’. Er zal ook
een fietsboot zijn met animatie; die zal verscheidene fietsers een tochtje op de vaart aanbieden.

Tentoonstelling
Een tentoonstelling over de geschiedenis en impact
van de vaart, zowel natuurkundig, economisch
als qua mobiliteit. De expo wordt opgesmukt met
verschillende randactiviteiten zoals lezingen, gegidste wandelingen, re-enactments schip slepen
met paard, etc.

Een toerende feestboot
Een ‘Kempenaar’ – een grote kanaalboot – maakt
een doortocht langs de tien gemeentes die aan het
kanaal liggen. Elke gemeente viert dus om de beurt
feest. Daar om en rond kunnen allerlei activiteiten
plaatsvinden: optredens, rommelmarktjes, tentoonstellingen, etc. Op het einde van elk weekend reist
de boot door naar de volgende ligplaats.

Welke gemeenten doen mee?
Dessel, Retie, Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout,
Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, Brecht en Schoten.
Welke organisaties doen mee?
Nv De Scheepvaart, Erfgoedcel Noorderkempen,
Kempens Landschap en Erfgoedcel k.ERF.

Dessel en Retie trapten de feestelijkheden al af op
dinsdag 19 april. Wij mogen ‘Feestboot Brauhaus’
– want zo wordt die grote Kempenaar ook wel genoemd – op dinsdag 14 juni verwelkomen. Met andere woorden: verwacht je aan een fijn dorpsfeest en

Een volledig overzicht van alle activiteiten is terug
te vinden op de Facebookpagina van De Vaart
Verjaart of op www.devaartverjaart.be.
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[ de vaart verjaart ]

De Vaart: een thuishaven
De Vaart is naast een plek om te varen, vissen, zwemmen of feesten, ook een
fijne plek om te wonen - jaar en dag liggen er al woonboten op het kanaal.
Natacha Van de Peer (31) woont al zeven jaar
in woonboot ‘Cattach Jr.’ aan de Botermelkdijk.
Samen met haar vriend Bert Onraedt (35)
kocht ze toen een Spits – vroeger gebruikt om
bouwmaterialen te vervoeren – en verbouwden
ze die samen tot hun ‘droomhuis’.

Architecturale uitdaging
“Mijn ouders kochten een jacht toen ik vijftien
was. Daarmee voeren we de verschillende
kanalen in de buurt af. Ik vond het toen al
zalig om op de Vaart te vertoeven. Sindsdien
is het idee beginnen spelen om op het water
te wonen. Eigenlijk is dat altijd al een droom
van mij geweest. Daarnaast leek het mij – als
net afgestudeerd architecte – altijd al een hele
uitdaging om een woonboot te verbouwen
en in te richten. En een uitdaging was het
zeker. Hier op de boot is niets loodrecht. Iets
‘waterpas’ krijgen, is eigenlijk een beetje een
utopie. Wanneer je een zwaar gewicht aan één
kant van de boot zet, gaat die sowieso scheef
hangen. Dat is logisch natuurlijk.”

Voor iedereen?
“Toen we de boot kochten, heette hij ‘Bami’.
We hebben hem toen direct omgedoopt tot
‘Cattach Jr.’. Volgens het schippersbijgeloof
brengt het ongeluk om een boot een nieuwe
naam te geven, maar gelukkig hebben we
daar nog niets van ondervonden [lacht]. We
zijn eigenlijk vrij onvoorbereid aan dit avontuur begonnen. Alles is net iets omslachtiger
wanneer je op een woonboot woont. Zo komt
de elektriciteit hier niet uit de muur, weet
je. Mits wat extra denkwerk hebben we hier
dan toch alle nutsvoorzieningen voorhanden
gekregen. Waar ik nog van geschrokken ben
is het voortdurende onderhoud dat onze boot
vraagt; het werk stopt nooit. En toch zou ik het
iedereen aanraden.”

Overal spinnen
“Het is super vertoeven op het water. Ook is
het niet enkel iets voor schippers: de meeste
woonbootbewoners in de buurt hebben helemaal geen schippersverleden. Het zijn dus
eigenlijk ‘gewone mensen’ zoals jij en ik. Verder
hoef je helemaal geen vaarbewijs te hebben
om hier op de Vaart te wonen, in tegenstelling
tot wat velen denken. Op een woonboot heb
je wel veel meer spinnen dan in een gewoon
huis. Ze zitten werkelijk overal. Niet iets voor

Benieuwd hoe zo’n boot er vanbinnen uitziet?
Bezoek dan zeker de rondtoerende feestboot
tijdens de Vaart Verjaart (tussen 14 en 19 juni
in Schoten). De feestboot mag dan iets groter
zijn dan de bewoonde spits van Natacha, hij
geeft je alvast een goed beeld van de mogelijkheden van zo’n ‘afgedankte’ industrieboot.
Zowel qua woon- als recreatieruimte.

Feest op en rond het Havenplein
Ook lokaal staat er heel wat te gebeuren op en rond de Vaart. Na een warme oproep van De
Vaart Verjaart zagen een aantal fijne initiatieven het levenslicht. Zo bijvoorbeeld BRUG 14,
een groep geëngageerde Schotenaren met heimwee naar het Schoten van weleer – toen
onze Vaart in de volksmond ‘het Sint Anneke van Schoten’ werd genoemd en menig sinjoor
richting Voorkempen lokte. Wij legden ons oor te luisteren bij Patrick Vinck, medeoprichter
en bezieler van Schoten Bad, een eerste bruisend initiatief van BRUG 14.

Bruisend Havenplein
“Eigenlijk kwam ik vorige zomer al op het
idee om iets op en rond het Havenplein te
organiseren toen de bouwplannen bekend
werden gemaakt. Het leek mij - en dat lijkt
het mij nog steeds - een leuke voorloper op
de toekomstige ontwikkeling van het Havenplein. Ook kadert het enorm goed in het
hele vaartfestijn. Een betere timing konden
we dus niet wensen. Ik ging op zoek naar
enkele gelijkgezinden en zo ontstond BRUG
14. We werkten een visie uit en gingen ook
de samenwerking met Buro Publique aan.
Zij houden zich bezig met de logistieke kant
van Schoten Bad.”

Ontmoetingsplaats
“Gelukkig stond ook NV De Scheepvaart
positief tegenover onze ideeën. We kregen
de toestemming om de site tijdens de zomermaanden te gebruiken voor allerhande
gratis activiteiten, gaande van een zomerbar
met optredens en verschillende zomermarktjes, tot sport en spel. Met Schoten
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arachnofoben dus! Voor de rest kan ik geen
redenen bedenken om het niet te doen. Ik vind
het heerlijk wonen op de Vaart. We liggen hier
heel rustig en hebben een mooi, groen uitzicht.
Ook is het een vrij rustig kanaal: er is niet
zoveel scheepsverkeer. Ook de geluiden die je
hoort, zijn fascinerend en echt uniek – eenden
die met hun snavel tegen de boot tokken, het
kraken van het ijs op het water... In het begin
was het moeilijk wennen aan die geluiden,
maar nu zou ik niet meer zonder kunnen.”
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Bad willen we dus twee maanden lang een
fijne ontmoetingsplek bieden voor families en
kinderen. En dat allemaal in een plezierige en
ongedwongen sfeer – zoals vroeger eigenlijk,
toen gezinnen op een zonnige dag afzakten
naar de Schotense Vaart voor een dagje luieren of vertier in Boby-Land.”

Ideeën welkom
“Met Schoten Bad willen we ook een brug slaan
tussen de meer dorpse wijken en de residentiële. Wat brug 14 – de brug zelf – eigenlijk ook
doet. We willen dus ook de Schotenaren ‘van
over de Vaart’ bij onze activiteiten betrekken.
We streven naar een zo breed mogelijk aanbod
dat gedragen, wordt door buurtbewoners en
Schotense verenigingen. Er is dus zeker ruimte
voor eigen initiatieven en we zijn nog steeds
op zoek naar toffe ideeën en enthousiaste
vrijwilligers om onze werking verder uit te
bouwen.”
Voor meer informatie over Schoten Bad kan je
een kijkje nemen op de Facebookpagina van
Schoten Bad of www.schotenbad.be.

[ de vaart verjaart ]

Zondag visdag
Wanneer je Café Ouwen Tijd binnenstapt, is de kans vrij groot dat je er iemand
van ‘De Vaartvrienden’ tegen het lijf loopt. Al zeven jaar prijkt het bordje van
de visclub op de gevel van de kroeg. We troffen voorzitter Roger Roeland (66)
en secretaris Jos Goor (63) - hoe kan het anders - in hun stamcafé.

Oudste visclub
Visclub ‘De Vaartvrienden’ zag in 1974 het
levenslicht onder leiding van Jozef Fels.
Tweeënveertig jaar en vele voorzitters en
stamkroegen later bestaat deze nog altijd,
en daarmee is het de oudste visclub in het
Schotense. Achterin café Ouwen Tijd heeft de
club een eigen hoekje: aan de muur hangen
wedstrijdlijsten, uitslagen en een aantal foto’s
uit de oude doos. “We vissen van begin maart
tot eind oktober. Elke zondag staan we present.
We vissen zowel clubwedstrijden – in Schoten
– als uitwedstrijden met andere, verder gelegen clubs. Ik vis al van mijn veertien jaar, en
vind het reuze om samen met mijn clubmaats
te vissen”, steekt voorzitter Roger van wal.

Als de dag van toen
“Toen we vroeger gingen vissen op de Vaart,
namen we ook af en toe een frisse duik in het

water en klommen we op de voorbijvarende
boten. Vervolgens sprongen we er dan af. Ook
zwommen we onder de boten door. Dat waren
heel leuke tijden. Een dagje vissen aan de Vaart
stond voor mij gelijk aan amusement en vermaak in de natuur”, gaat Roger verder. “Daar wil
ik wel graag iets aan toevoegen”, onderbreekt
secretaris Jos hem. “Het is heerlijk vissen
aan de Vaart. Toch is het niet meer hetzelfde
als vroeger: er mag niet meer in gezwommen
worden, er is minder groen en het is drukker
rond de Vaart. Soms mis ik de tijden van weleer,
toen je rustig kon vissen zonder het geroep of
gerinkel van fietsers op de achtergrond.” Toch
houdt dat Jos, Roger en de rest van de club
niet tegen om wekelijks te gaan vissen. “Wanneer je ons op een zondag zoekt, is de kans
heel groot dat je ons aan de woonboten in de
Alfons Verdijckstraat vindt. Dat is zeg maar hét
plekje van De Vaartvrienden. De plek is goed
bereikbaar en door de vele boten is er veel
schaduw en dus meer kans op vis”, vervolgt
Jos zijn verhaal.

Kermis
aan de Vaart
Van zaterdag 7 mei tot en met dinsdag 10
mei is het weer kermis aan de vaart! Vanaf
14u30 is het publiek welkom bij (onder andere) de frituur- en smoutebollenkraam, het
lunapark, het eendjesvissen, de schiettent,
koordjetrek…
Je kan de kermis vinden op het Havenplein
naast de vaart, vlak aan de brug aan de
Villerslei.

Word jij een Vaartvriend?
Waar vissen vroeger nog redelijk populair was,
is het vandaag de dag moeilijk om het hoofd
boven water te houden als visclub. “Eigenlijk is
het triestig gesteld met de Schotense visclubs.
Vroeger had je een heel aantal clubs zoals De
Dennenbadvissers, De Listvissers, De Heidevissers en De Slijkvissers en werd er ook de
Interclub Schoten georganiseerd. Nu blijven
quasi enkel de vissers van het Dennenbad en
onze club over. Van een echte Interclub kunnen
we nu alleen nog maar dromen. Ook hebben
we vooral oudere leden in onze club; het merendeel van onze vissers is tussen de zestig
en tachtig jaar. Daardoor is het voortbestaan
van onze club wat onzeker. Jeugdige vissers
zijn dus méér dan welkom bij De Vaartvrienden.
Toch blijf ik positief: over acht jaar bestaat de
club vijftig jaar. Dan doe ik een aanvraag om
een Koninklijke Lijnvissersclub te worden,
en uiteraard zullen we dat uitbundig vieren”,
besluit Roger optimistisch.
Viskriebels gekregen? Loop dan eens langs
bij Café Ouwen Tijd in de Verbertstraat
voor meer informatie – of neem op zondag een kijkje in de Alfons Verdijckstraat.
Nog geen visvergunning? Vraag dan je visverlof aan via www.natuurenbos.be/visverlof
alvorens te gaan hengelen.
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Vaartkoers zonder
Robby Vinny
Op deze kermiszondag vindt ook de jaarlijkse
Vaartkoers plaats, met vertrek en aankomst
in de Villerslei. Helaas zonder sfeermaker
Robby Vinny. De vaste muzikale afsluiter van
de Vaartkoers is twee maanden geleden op
53-jarige leeftijd overleden…
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[ vormsel ]

Wegkwijnend
ritueel of
levende traditie
Hoe zit het met het
Vormsel in Schoten?

Rond deze tijd van het jaar zie je
weer hier en daar witte lintjes aan
auto-antennes wapperen. Is het
vormsel nog iets van deze tijd? Om
dat uit te zoeken laten we de vormelingen van de vijf Schotense parochies zelf aan het woord.

Maxime Van Molle

Conner van Wijk

• Parochie Heilige Familie
• 16 april Vormsel + feest
• Basisschool Heilige Familie
 Vita et Pax (Klassieke Talen)
• Voetbal, atletiek, scouts

• Parochie Sint-Cordula
• 16 april Vormsel, 30 april feest
• Basisschool Sint-Cordula
 Mariagaarden (sociaal-technische)
• Tai-Jutsu

Wat betekent het Vormsel
voor jou ?

Het is een stap om zelf voor het christendom te kiezen,
en ik vind dat wel iets dat ge ‘moet’ doen: ik kies ervoor
uit traditie. Eigenlijk zie ik mezelf als ‘tussenin christen’.
In onze klas zijn er maar drie die een lentefeest doen
in plaats van hun Vormsel.

Ik zie het als een stap naar volwassen(er) worden, en
heb ervoor gekozen omdat ik het zelf wou en ook op
een katholieke school zit. Vooral naar het plezier en
het samenzijn met de vrienden kijk ik uit. Wij zijn geen
fanatieke kerkgangers, maar gaan wel op feestdagen
naar de kerk, vaak ook in Antwerpen aan de Dam. Want
dat is een hechte groep mensen die ons kennen sinds
mama klein was.

Hoe verloopt de
catechese?

We zijn met zo’n twintig vormelingen en doen leuke dingen, zoals liedjes oefenen, knutselen, toneel spelen…
Bij het tafelexperiment bijvoorbeeld werd je willekeurig
aan een tafel gezet die ofwel super rijkelijk gevuld was
met lekkers, ofwel gewoon, ofwel met droog brood en
water. Maar de kinderen aan de ‘rijke tafel’ hebben
direct gedeeld met de rest hoor. We hebben ook een
uitstap naar Antwerpen gedaan om zakjes met leuke
spullen aan kindjes te geven in een daklozencentrum.

Heel leuk! Elke maand komen we in groepjes van acht
samen, en soms in grote groep. Peter Elsen is een toffe
catechist en we zingen veel, maken foto’s, en doen
uitstapjes, zoals de vormelingendag. Toen zijn we naar
de kathedraal van Antwerpen gegaan, en moesten we
in een toneeltje een beul aan het lachen brengen. Op
mijn voorstel heeft mijn oma dan lachyoga gegeven:
keitof. Ik had wel verwacht dat we vaker naar de kerk
zouden gaan!

Hoe zal de grote dag
eruit zien?

We hebben alvast olijfhouten kruisjes gekregen op
de catechese, en foto’s getrokken. Oma heeft de uitnodigingen gemaakt. Voor het familiefeest heb ik voor
een landenbuffet gekozen, met eten van verschillende
streken! Er zal ook een ijslammetje zijn (met ‘grenadinebloed’), en traditioneel krijg ik spullen cadeau die ik
nodig heb voor het middelbaar, zoals een grote fiets,
een pc, en een bureau.

Ik mocht kiezen tussen een groot feest of een kleiner
feest om dan met de bespaarde centjes nog een
uitstap met het gezin te kunnen doen, en ik heb voor
het tweede gekozen. Op diezelfde dag doet mijn zusje
haar Eerste Communie, en het wordt dus een dubbel
feest met familie en vrienden die eigenlijk ook bij de
familie horen. Op de dag van mijn Vormsel is er dan
geen feest, maar dan gaan we wel iets eten met het
gezin. Een paar weken later hebben we ook nog een
dankviering.

Wat vindt mama
ervan?

Na de infovergadering ben ik zelf met vijf ‘mamavriendinnen’ catechese beginnen geven. We hebben zelf
een programma samengesteld met opdrachten en
liedjes etc. De nadruk leggen we vooral op het beleven in plaats van het leren, met thema’s als respect,
verdraagzaamheid, helpen… Pastoraal medewerker
Pascale Humblet hielp ook om alles in goede banen te
leiden. En of Maxime het wel leuk vond dat zijn mama
erbij was? “Ja hoor, de mama’s hebben zich gedragen!”

Ik vind het fijn dat hij er zélf voor heeft gekozen, los
van de gedachte aan het feest en pakjes, want zonder
Vormsel kon hij ook een feest krijgen. Hij zei: “Wij zijn
een katholieke familie, en ik wil dat graag voortzetten.”
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“De mama’s hebben zich gedragen”
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Dubbel feest

Helena Vande Ginste

Xander Van Raemdonck

Ine Panis

• Parochie OLV Koningin
• 23 april Vormsel, 1 mei feest
• Burgemeester Marnixschool
 Vita et Pax (Klassieke talen)
• Gitaar, koor Kalavinka, verhalen schrijven

• Sint-Filippus
• 16 april Vormsel + feest
• Burgemeester Marnixschool
 opties nog open
• Tennis, muziekschool (notenleer + dwarsfluit)

• Heilig Hart
• 14 mei Vormsel + feest
• Sint-Eduardis
 Sint-Cordula (ASO) (“ik heb graag een kleine
school”)
• Tennis, muziekschool (notenleer voor accordeon)

Ik denk dat het een stapje dichter bij God is. In mijn
klas doen er eigenlijk maar negen van de vierentwintig
hun Vormsel. Ik heb ervoor gekozen omdat ik katholiek
ben en omdat ik in God en Jezus geloof, en bij Hen
wil horen. Ik doe het zeker niet voor de cadeau’tjes!
Bij mijn Eerste Communie mocht ik ook al kiezen. Dat
was toen heel leuk dus ik kijk er nu ook naar uit. Mijn
grote broer Michiel heeft zijn Vormsel al gedaan, dus
ik weet al hoe het ongeveer zal zijn.

Zo zet je een stap in het groter worden, zoals bij een
checklist. Ik doe mijn Vormsel om later voor de Kerk te
kunnen trouwen, en ook omdat het gewoon leuk is. In
mijn klas hebben er maar zes hun Eerste Communie
gedaan, en dat is nu ongeveer hetzelfde. Wij gaan niet
echt vaak naar de kerk, behalve bij voorbereidingen
voor de Communie en het Vormsel.

Het vormsel is een stap dichter bij het geloof, en dat
is wel belangrijk voor mij. Ik ben gelovig, maar niet
zó gelovig dat ik overal bij wil zijn en altijd naar de
mis ga. Ik ben gedoopt, heb m’n Eerste Communie
gedaan, en wil dat graag verder afmaken. Ik vind
niet dat je het voor de cadeautjes moet doen. Ik
kijk ernaar uit om het samen met mijn vrienden te
kunnen doen, en ik vind het toch ook belangrijk om
bij de groep te horen.

De catechese vind ik echt tof, vooral de sponsortocht
(toen kregen we koffiekoeken!). We krijgen oefeningen
mee om thuis op de computer te maken, en in de kerk
krijgen we ook catecheselessen. Op zondag mag je
trouwens misdienaar zijn, en dat doe ik heel graag.

We zijn met zeventien in totaal, en komen af en toe
samen in twee groepjes of met z’n allen. Er was maar
één iemand bij die ik nog niet kende, en die is al
ouder omdat hij uit het Noorden komt, waar ze hun
Vormsel pas later doen. De catechese-ouders Jan en
Nathalie en onze eigen ouders werken met ons rond
een paar symbolische thema’s, zoals vuur, water, olie,
de handen en het kruis. Het is altijd heel speels, met
een verhaal of spelletje. Van het kruis moesten we
bijvoorbeeld een puzzel maken en de juiste teksten
bij de juiste prenten leggen, en we hebben ook zelf
kruisjes geknutseld. Met muziekjuf An zingen we ook
heel veel. Het allerleukste was de Vormelingendag, ook
al vond ik sommige activiteiten een beetje kinderlijk.

Pfff… soms duurt het wel te lang. Om de twee weken hebben we in het weekend vier uur catechese
en daarna nog een mis (daar komen de ouders ook
naartoe). We zitten in drie groepjes van ongeveer
zeven kinderen, en werken dan in een boekje over
geloof en verhalen, en we leren ook veel liedjes voor
de Vormselviering. Soms doen we wel een activiteit: in
het begin moesten we een bol wol naar elkaar gooien
en elkaar vragen stellen om elkaar beter te leren
kennen, en we hebben ook geleerd over de betekenis
van onze naam. Mijn naam betekent “naam van een
koning”. Het catecheseweekend was het tofste; dan
hebben we veel gezongen en spelletjes gespeeld,
zoals een vertrouwenspel enzo

Tijdens de viering mag ik solo zingen [glundert]. We
dragen een pij met een houten kruisje, maar voor
het feest draag ik wel iets anders. Omdat dat op een
andere dag valt, gaan we na mijn Vormsel naar ballet
kijken (de Bolero van Ravel) en frietjes eten. Feest
vierern doen we in de tuin, met de voetbaltafel buiten,
zelfgebakken cake, en een ijstaart met mijn foto erop!
Omdat we in de vakantie naar zee gaan, stelde mama
voor om daar foto’s te maken voor mijn kaartje, maar
ik wil ze liever hier in het Vordensteinpark maken.
Voor op het kaartje heb ik zelf al een gedichtje geschreven, net als voor dat van mijn broer vorige keer.

Ik kijk er wel naar uit, behalve het moment waarop
ik naar voren moet gaan en iedereen naar mij kijkt.
De familie komt en hopelijk is het mooi weer zodat
we in de tuin kunnen. Van mijn oma en opa krijg ik
een fiets. Voor mijn foto’s zijn we naar het Centraal
station in Antwerpen gegaan: ik ben gek op treinen
(net zoals mijn opa, die een treintafel heeft), en vooral
op de TGV, dus kreeg ik een treinenfotoshoot. Dat was
heel spannend want ik stond tussen de deuren van
de trein en plots hoorde ik het signaal dat ze gingen
vertrekken! Mijn meter en peter krijgen een boek met
de mooiste foto’s erin.

Ik ben niet super zenuwachtig omdat ik weet hoe het
gaat verlopen: het belangrijkste is naar voren lopen
om te zeggen “ik wil”. We dragen dan een wit kleed
en een kruisje. Onze ouders moeten tijdens de viering
waarschijnlijk ook iets voorlezen. Het feest is in onze
tuin, met tenten vol versiering en een springkasteel
dat mijn bompa eens gekocht heeft. En ik mag ook
een ijslammetje aansnijden! Eigenlijk heb ik al een
fiets gekocht, maar ik wacht nog om erop te rijden
tot dan, en ik ga met de centjes die ik krijg ook een
gsm kopen.

Mijn mama, dus Helena’s oma gaat haar als verrassing
met Pasen een gouden kruisje geven. Dat is niet echt
een traditie in de familie, maar omdat ze ziet hoe hard
Helena er mee bezig is, wou ze het graag aan haar
geven. De catechese wordt heel leuk gebracht door
diaken Guy Gillis en de hulp van een paar dames. De
ouders worden ook wel gevraagd om allemaal mee te
helpen, ook aan de computer, en om er samen met
onze kinderen over te praten.

Alles is al goed voorbereid; we weten al wat er bij komt
kijken van bij de Eerste Communie!

Het is mooi dat Ine nieuwe vrienden kon maken in
de catechese, en na de catechese deden we meestal
gezellig iets samen als gezin.

Een houten (én een gouden) kruisje

Grote en kleine treinen
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“Naam van een koning”

infoschotenmei

[ vormsel + asbest ]

Pastor Flor & parochiemedewerker
Peter Elsen aan het woord
Kiezen
Pastor Flor vertelt ons hoe hij de geloofsbeleving en catechese van tegenwoordig ervaart:
“De mensen lijken nu een beetje op seizoenarbeiders: ze komen à la carte naar de kerk,
wanneer het hen uitkomt. De kinderen hebben
er toch veel aan, merk ik. Tegenwoordig moéten
ze al zo veel, maar als ze zelf kiezen voor de
Kerk, dan gaan ze er helemaal voor – vroeger
omdat het moest, en nu omdat ze zelf willen.
Uit het gemeenschapsonderwijs komen er heel
weinig kinderen hun Vormsel doen (slechts
tien!). Maar diegene die wel komen, kiezen er
dus net bewuster voor – zij volgen de rest niet
zo maar. Ik ben heel blij dat het vormsel een
stap is waarvoor ze echt moeten kiezen, hoe
(on)gemotiveerd die keuze ook is, ongeacht
wanneer en door wie die keuze wordt gemaakt.”

Pastor Flor: “Dikwijls worden er ouders ingeschakeld, maar we kunnen hen natuurlijk
niet zomaar laten doen, want er bestaat
nog steeds een verschil tussen christelijke
naastenliefde en humanisme. Vroeger kregen
catechisten via het bisdom een vorming, maar
nu is die drempel te hoog. Nu komen er vanuit
het CCV (Centrum Christelijk Vormingswerk)
via internet suggesties rond catechese. Het
draait om christelijke waarden plus dat kleine
beetje meer.”
Peter: “De focus ligt nu vooral op het ervaren.
Bijvoorbeeld door de kathedraal van Antwerpen
te bezoeken: dat is een wauw-belevenis. Of
samen een lied zingen, dat is zoals het Onze
Vader dat wereldwijd gekend is, dat zorgt voor
verbondenheid.”

Speels samenkomen

De toekomst

“De catechese is heel wat veranderd: actiever
en meer op maat van de kinderen. Het is nu
een speels, creatief en sportief samenkomen
om het evangelie te vertellen. We luisteren nu
ook meer naar de ouders, en zij leren via de
kinderen het geloof opnieuw kennen. Vroeger
brachten ouders hun kroost naar de kerk, en
nu is dat vaak andersom.”

Pastor Flor: “We hebben momenteel zo’n duizend abonnementjes op het parochieblad in
Schoten, en een tweehonderdtal vormelingen.
Eventueel kunnen we dus parochies met minder dan twintig leden beginnen samenvoegen,
maar dat is best moeilijk omdat ze allemaal op
hun eigen manier werken.”
Peter: “Het geloof zal altijd blijven bestaan.”

Parochiemedewerker Peter Elsen vult aan:
“Verbondenheid is bij het vormsel het belangrijkste, daarvoor doen ze het eigenlijk he. In de
catechese leren ze die verbondenheid kennen.
Want kiezen voor je Vormsel is geen individuele
keuze; je kiest voor een gemeenschap.”

Pastor Flor: “Kinderen hebben in zich een
gevoel voor religie (Peter noemt het eerder
spiritualiteit) en je kan vaak heel sterk hun
fascinatie voor de Kerk zien. Dat is iets van
alle tijden en dat is mooi.”

Asbest, een
ongezonde pest
Het voorjaar is traditioneel de periode van
de “grote kuis”. Dan hebben we wel eens
de neiging om in onze tuin ook die oudere
(bij)gebouwen een opknapbeurt te geven.
Toch wel even voorzichtig zijn, want dat
blijkt niet zo onschuldig als soms gedacht.
Iedereen heeft er al wel eens van gehoord:
asbest, de stof die in de twintigste eeuw
vaak bij bouwwerken werd gebruikt, maar die
eigenlijk ontzettend slecht is voor onze gezondheid. Toch is asbest helaas geen ziekte
van het verleden, integendeel. Blootstelling
aan asbestvezels kan mogelijk leiden tot
long(vlies)kanker. Vaak zijn de slachtoffers
mensen die met de losse vezels in aanraking
kwamen in een bedrijf, een garage, langs een
heel drukke weg of bij bouwwerken.
Soms is de aanleiding of de bron niet zomaar
vast te stellen. Daarom roept de gemeente
op om zeer voorzichtig om te springen met
alle materialen die mogelijk asbest kunnen
bevatten zoals garage- of aanbouwdaken.
Je kent ze wel, de typische grijze golfbetonplaten waarvan er een groot deel zeker
asbesthoudend zijn. Ze werden massaal
gebruikt vanaf de jaren zestig tot tachtig.
Wees voorzichtig bij de afbraak; maak de
platen eerst nat, doe een stofmasker voor
de mond en haal plaat per plaat van het dak.
Zeker niet zagen, breken, boren of kloppen.
Maak ze opnieuw vochtig met een tuinslang,
maar zeker niet met een hogedrukreiniger.
Voer dan de golfplaten af naar het containerpark (hiervoor werd een speciale container
opgesteld, dus NIET in de bouwpuincontainer werpen!) of een afvalbedrijf als het om
grote hoeveelheden gaat. Het schoonmaken
van een golfplaten dak met schuurborstel,
schuurmachine of hogedrukreiniger is niet
toegelaten omdat er dan onvermijdelijk
asbestvezels kunnen loskomen.
Voor losse asbestkousen (zoals kachels)
en brandvertragende isolatiepanelen is het
duidelijk: laat deze verwijderen door een door
OVAM erkende asbestverwijderaar. Begin er
zelf niét aan, ook niet met mondmasker, want
de vezels vliegen in het rond. Gespecialiseerde firma’s werken volgens strenge regels
en zorgen voor de afvoer van het verzamelde
asbestafval naar erkende stortplaatsen.
Ook die betonnen, grijze designligzetel,
plantenkuip, waterafvoer of bloembak kan
asbest bevatten, dus ook daar onze tips op
toepassen alsof het golfplaten zijn.
Meer info: milieudienst of http://www.ovam.
be/asbest-en-materialenbeheer
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[ verlichting ]

Openbare verlichting in de schijnwerpers
Masterplan openbare verlichting
Bijna vierduizend lichtpunten verlichten de Schotense wegen. Tot op heden gebeurde dit overal in Schoten gedurende de ganse nacht, maar dat wordt nu teruggschroefd. Het gemeentebestuur heeft een analyse van het
huidige verlichtingspark uitgevoerd, naar aanleiding van het masterplan ‘openbare verlichting’ dat in 2015 werd
goedgekeurd, en van daaruit werden een visie afgeleid en doelstellingen bepaald. Uiteindelijk resulteerde dit in
een actieplan dat de komende jaren stapsgewijs wordt uitgevoerd.
Het masterplan deelt Schoten op in veertien
deelgebieden. Voor elk deelgebied werd een
aparte verlichtingsstrategie uitgewerkt wat betreft brandregime (dimmen/doven), lichtkleur
(wit versus goudgeel licht) en de G-klasse van
een verlichting armatuur (maat voor maximum
hoeveelheid opwaarts licht = lichtvervuiling).
Het uitgangspunt is dat steeds gekozen
wordt voor de meest energie-efficiënte en
(financieel) haalbare techniek. De gemaakte
keuzes hebben een positieve impact op het
energieverbruik en zo ook op de CO2-uitstoot
en de te betalen energierekening.

Waarom?
Schepen voor leefmilieu Erik Block licht toe:
“Dit masterplan past in het streven naar een
klimaatneutrale organisatie en het Burgemeestersconvenant. Dat is een (internationaal)
engagement tot het terugdringen van de
CO2-uitstoot met 20% op het hele grondgebied. Met de uitvoering van de eerste acties
bespaart de gemeente alvast 525.000 kWh
aan elektriciteit. Dit komt overeen met een
jaarlijkse vermindering van de gemeentelijke
CO2-uitstoot met 122 ton!”
Voor de uitvoering van de eerste aanpassingen
investeert de gemeente in 2016 een bedrag van
96.271€. De gemeente bespaart zo jaarlijks wel
91.000€ aan elektriciteitskosten. Dit betekent
dat deze investering op ongeveer een jaar al
wordt terugverdiend. In deze financieel moeilijke
tijden en met de almaar stijgende energieprijzen

zorgt deze aanpassing voor een belangrijke besparing op het gemeentelijk budget. Aangezien
de lampen bovendien minder lang branden,
zullen ze langer meegaan en dus ook minder
snel aan vervanging toe zijn. Daarnaast zal ook
de ‘lichtvervuiling’ zo worden teruggeschroefd.

Wat verandert er?
De eerste vier acties die in 2016 zullen uitgevoerd worden, hebben betrekking op volgende
deelgebieden: bedrijvenzones, woongebied
met open karakter, woongebied met gesloten
karakter en woongebied met bosrijk karakter.
In totaal zullen 2.411 lichtpunten worden
gedoofd tussen 23u ’s avonds en 6u ’s morgens, wanneer er amper verkeer is. In het
woongebied met gesloten karakter, zoals het
centrum van Schoten, wordt het licht enkel
gedoofd tussen 24u en 5u.
Toekomstige acties hebben onder andere
betrekking op de vervanging van bestaande lichtpunten door varianten met een
lager vermogen en dimbare toestellen.
Deze aanpassingen zullen echter later (tussen 2016 en 2021) uitgevoerd worden.
Wanneer alle actiepunten doorgevoerd zijn,
zal een besparing van ongeveer 855.000 kWh
bereikt zijn. Naast alle acties uit het actieplan
zal er bij nieuwe projecten steeds nagegaan
worden of nieuwe technologieën zoals LEDverlichting mogelijk zijn.
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Nadelen aan de duisternis?
“In het verleden werd het veiligheidsaspect
vaak aangehaald om besparende brandregimes te weren,” vertelt Erik Block. “Studies
en ervaringen leren echter dat overvloedige
verlichting niet zonder meer leidt tot meer
veiligheid, zowel wat verkeer als criminaliteit
betreft. De meeste inbraken gebeuren overdag
of in de vroege avond. Dat de verlichting om
23u of 24u dooft, heeft daar weinig impact op.
Inbrekers worden trouwens sneller afgeschrikt
door een buitenlamp met bewegingsmelder
dan door permanente verlichting.
Ook wat verkeer betreft kan de aanwezigheid
van verlichting een vals gevoel van veiligheid
geven. Het is vaak zo dat men sneller of minder
oplettend gaat rijden wanneer de weg verlicht
is aangezien men ervan uitgaat dat hindernissen snel op te merken zijn.” Alle ingrepen
zullen voortdurend worden geëvalueerd en
opgevolgd, zodat bijsturingen kunnen worden
gedaan waar het noodzakelijk zou blijken.
Op www.schoten.be is het volledige masterplan openbare verlichting digitaal terug te
vinden. In dit masterplan kan je in de bijlage
een overzicht vinden van alle gemeentelijke
straten, het bijhorend deelgebied en op termijn
het toegepaste lichtregime.
Vragen met betrekking tot het masterplan
openbare verlichting kan je steeds richten tot
openbareverlichting@schoten.be.

infoschotenmei

[ cultuur ]

Open dag Academie Beeldende Kunsten
senen voor het project 150 jaar Vaart Verjaart.
Een van onze studenten, Willy Kerckhofs, stelt
zijn tuin aan de vaart voor de academie ter
beschikking.
Zaterdag 18 juni 10u00 – 17u00
Open Dag: Vordensteinstraat 47, Schoten
Tentoonstelling Vaart Verjaart:
Wezelsebaan 2 – brug 13 te Schoten
03/685.03.00
info.beeld@academiemerksem.be
Je kan je ook meteen inschrijven voor het
volgende schooljaar. Meer informatie vind je
op www.academiemerksem.be
Op zaterdag 18 juni zet de Academie Beeldende Kunsten haar deuren open voor het
publiek. Iedereen is welkom tussen 10u en
17u om een kijkje te nemen in de ateliers
en te genieten van de artistieke werken van
onze leerlingen. De docenten zijn er om jullie
meer informatie te geven en je kan ook zelf
deelnemen aan creatieve activiteiten. Deze
boeiende ontdekkingstocht in de academie
kan je zeker en vast inspireren. Misschien
hangt jouw werk hier volgend jaar ook wel!
Zin in meer? Ontdek ook een selectie van
werken van de kinderen, jongeren en volwas-

Met of zonder ervaring:
Ateliers voor kinderen
• Kinderatelier
• Kinderatelier Animatiefilm (vanaf 9 jaar)
Ateliers voor jongeren
• Jongerenatelier Animatiefilm (vanaf 12 jaar)
• Jongerenatelier Beeldende vorming
(vanaf 12 jaar)
• Jongerenatelier Digitale beeldende vorming
(vanaf 14 jaar)
Ateliers voor volwassenen
• Beeldende vorming
• Tekenen
• Schilderen

Prijswinnaars gezocht

Oproep kandidaturen Cultuurprijs Raymond Majean
Op dinsdag 13 december 2016 zal de Cultuurraad van Schoten opnieuw de tweejaarlijkse
cultuurprijs Raymond Majean uitreiken. Dat is
nog heel ver weg, maar er moet natuurlijk al
gezocht worden naar kandidaten om die prijs
in ontvangst te nemen.
De Cultuurraad van Schoten reikt deze cultuurprijs uit aan een persoon of vereniging
die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het
culturele vlak in de gemeente Schoten. De
cultuurprijs werd, als een postuum eerbetoon,
genoemd naar Raymond Majean, wijlen voorzitter van het Cultuurcentrum Schoten. Onder
de lijst met laureaten vinden we onder andere
Walter Heynen, Theo Bresseleers, Albert De
Deken, Bob Mendes, maar ook de Koninklijke
Harmonie Sinte Cecilia en Dansgroep Chara.
Bij de vorige editie viel De Slisseploeg in
de prijzen.
Denk je een persoon of vereniging te kennen
die in aanmerking komt voor deze prijs? Iedereen die wil, kan een kandidaat voordragen!
Naast de meerwaarde voor het Schotense
socio-culturele leven, worden kandidaten
onder meer beoordeeld op hun curriculum,

infoschotenmei

aantal jaren activiteit en op hun uitstraling
buiten de gemeente.
Uiterlijk 1 september 2016 worden de dossiers verwacht bij de cultuurdienst in gesloten omslag met vermelding ‘Cultuurprijs’. De
kandidaturen worden dan besproken op een
bijzondere vergadering van het bestuur van
de cultuurraad. Het volledige reglement en
het formulier om kandidaten voor te dragen,
kan je vragen op de cultuurdienst.
De uitreiking van de cultuurprijs wordt voorzien
op de algemene vergadering van de cultuurraad op dinsdag 13 december 2016 in De
Kaekelaar. De laureaat ontvangt dan uit handen
van de voorzitter van de cultuurraad, Ignace
Sysmans, en de schepen voor cultuur, Lieven
De Smet, een glaswerk van de hand van de
Schotense kunstenaar Addi Ryckaert.
Meer informatie, reglement en formulier voor
kandidaten:
Cultuurdienst Schoten, Balie Vrijetijd
Sint-Cordulastraat 10, Schoten
cultuurdienst@schoten.be
03 680 23 43
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Inschrijvingen
GAMWD
Kriebelt jouw creativiteit? Dan is de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans vast en zeker iets voor jou. Je kan
je vanaf 10 juni komen inschrijven voor het
komende academiejaar.
Kies uit het veelzijdige aanbod en combineer
zo veel je maar wil. Wie zwierige voetjes
heeft, kan kiezen voor dansinitiatie, klassiek ballet en hedendaags. Wie van taal en
een podium houdt is welkom bij de richting
woord, en de musici onder ons kunnen zich
uitleven in de opleiding pop/jazz, folk, en
klassiek of een initiatie voor de kleinsten.
Combineer het aanbod van de GAMWD
gerust ook met dat van de Academie Beeldende Kunsten. Vanaf de inschrijving voor
een tweede studierichting genieten minachttienjarigen een korting!

Inschrijving juni 2016:
Vrijdag 10 juni – dinsdag 28 juni
Alle weekdagen: 15u00 - 20u00
Zaterdagen 11 en 19 juni: 09u30 - 11u30
Jozef Van Craenstraat 4, 2900 Schoten
www.academieschoten.be / www.schoten.be
03 685 02 56 / gamwd@schoten.be
IEDEREEN IS EEN KUNSTENAAR, jij ook!
maak je droom waar, word muzikant,
danser of redenaar !!!

[ BEGRAAFPLAATS ]

Kunst op de begraafplaats
Kunstwerken op openbaar domein
De gemeente Schoten investeert al vele jaren in kunstwerken in de openbare
ruimte. Meestal worden deze kunstwerken gekoppeld aan andere projecten, zoals de bouw of renovatie van een gemeenschapsgebouw. De “Kiekeboes” aan het
lokaal dienstencentrum Cogelshof zijn daar het meest recente voorbeeld van.

Begraafpark
In 2016 staat de realisatie van een kunstwerk
op de begraafplaats op het programma. Ook
hier wil de gemeente een aantal andere projecten mee ondersteunen. Zo werd onlangs een
plan goedgekeurd om de begraafplaats stapsgewijs om te vormen tot een begraafpark. De
begraafplaats krijgt een meer multifunctioneel
karakter. Door de extra zitbanken en een groene aankleding ontstaat er een extra rustpunt
in het centrum. Geurende voorjaarsbloeiers,
kleurrijke bloemenweides en korstmossen
zorgen naast een grotere belevingswaarde
ook voor een ecologische meerwaarde, denk
maar aan de bestuivende insecten die hiervan
profiteren. Er werd voor de bomenaanplant gekozen voor ‘valse christusdoorn’ en ‘treurbeuk’.
Ook cultuur en historiek komen aan bod. Ter
nagedachtenis van WOI werd een notenboom
aangeplant. Het hout van deze boom werd destijds gebruikt om geweerkolven te maken. In
dit begraafpark zou een duurzaam kunstwerk
een mooie toevoeging kunnen zijn.

Herdenkingsrituelen
De nood groeit aan nieuwe rituelen bij het
overlijden van een geliefde. Er wordt minder
gekozen voor een herdenkingsdienst die
aanleunt bij een religie of strekking. Door
de afname van begravingen zijn er later ook
minder tastbare plekken voor herdenking. Meer
mensen kiezen om uitgestrooid te worden na
hun overlijden. We willen daarom op zoek gaan
naar een kunstwerk dat mogelijkheid biedt tot
zo’n herdenkingsritueel.

Meer en meer merken we dat bij bepaalde
actuele gebeurtenissen mensen nood hebben aan een plek om samen te herdenken.
Een kunstwerk dat hiertoe aanzet zou ook in
de toekomst wanneer nodig ingezet kunnen
worden bij momenten van publieke rouw.

Nieuwe opdrachtgevers
Omdat dit kunstwerk een thema aanraakt dat
uitnodigt tot maatschappelijk debat, hebben
we ervoor gekozen om hiervoor een werkgroep
op te richten die onder deskundige begeleiding
mee gaat nadenken over de uitvoering ervan.
De werkgroep wordt begeleid door Win Van
den Abeele van De Nieuwe Opdrachtgevers
(meer info: www.denieuweopdrachtgevers.
be). De Nieuwe Opdrachtgevers realiseert
samen met kunstenaars en opdrachtgevers
hedendaagse beeldende kunst. Kunstenaar
en opdrachtgever worden daarbij begeleid
door een curator of kunstbemiddelaar van de
Nieuwe Opdrachtgevers.

Poëzie
Ondertussen kwam de werkgroep al drie keer
samen. Er werd gebrainstormd, naar voorbeelden van andere kunstwerken gekeken… . De
werkgroep wil op zoek gaan naar een kunstwerk als plek eerder dan als monument. Iets
wat een plaats markeert op de begraafplaats
waar we alleen of in gemeenschap kunnen
herdenken, nadenken en tot rust komen.
Openheid, transparantie en een zekere poëzie
zijn daarbij belangrijk. Het resultaat zal je
waarschijnlijk begin 2017 kunnen verwachten
op de begraafplaats.

Een groene
parkbegraafplaats
Eind 2014 keurde de gemeenteraad het beheerplan voor de begraafplaats van Schoten
goed. Dit beheerplan voorziet in een kostenefficiënt beheer zonder het gebruik van
milieuschadelijke gifstoffen, zoals opgelegd
door de hogere overheid.
Daarnaast worden naast de kernfuncties
‘begraven en herdenken’ ook andere functies geïmplementeerd. Door het betrekken
van cultuur en historiek, het voorzien van
extra bomen, bloemrijke graslanden, voorjaarsbloeiers en zitbanken kan er worden
herdacht in een groene en meer beleefbare
omgeving.
Door de centrale ligging van de begraafplaats
ontstaat er bovendien een extra rustpunt
in het gemeentecentrum. Uit de bevraging
die in 2014 gebeurde kwam namelijk een
duidelijke behoefte naar boven aan een
verdere vergroening van de begraafplaats.
Geen paniek, de omvorming zal in fases
gebeuren, waarbij er telkens aandacht wordt
besteed aan communicatie. Reeds in 2016
zal er ook op de begraafplaats zelf, aan de
hand van infoborden met duidelijke afbeeldingen, duidelijk gemaakt worden in welke
richting de begraafplaats zal evolueren.
Voor meer informatie kan je steeds contact
opnemen met de milieudienst: 03 685 04 62
of milieudienst@schoten.be
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[ opruimacties ]

Hoe zeilplannen Schoten schoner maken
De zeventienjarige Caroline Jacobs uit Schoten wil maar wat graag samen met
haar Antwerpse vriend Brian Jimenez Martinez (22) meezeilen in de befaamde
Tall Ships Race. Maar daar is flink wat sponsorgeld voor nodig. Naast andere
acties organiseerde Caroline daarom op een aprilse zaterdag een grote zwerfvuilopruimactie in de bosstrook tussen de Brechtsebaan en de Vaart, waarbij
de vrijwilligers voor een kleine vergoeding van lekkere drankjes en hotdogs
konden genieten. Zo werd Schoten weer wat schoner en Carolines sponsorspaarvarken aangevuld. Twee vliegen in één klap!
Caroline Jacobs woont aan de Brechtsebaan
in Schoten. Ze is leerlinge aan het Koninklijk
Atheneum van Brasschaat waar ze nu haar
zesde en laatste jaar Latijn-Moderne Talen
doorloopt. “Nadien hoop ik om aan een Antwerpse Hogeschool verder te studeren want
ik overweeg om leerkracht te worden”, vertelt
Caroline. “Daarnaast breng ik al zes jaar lang
het grootste deel van mijn vrije tijd door bij
‘Seascouts Kludde’ in Zandvliet, waar ik nu
ook in de leiding zit. Voordien was ik lid van
een gewone scoutsafdeling in Schoten, en
nadien bij de Chiro. Maar mijn ‘ding’ vond ik
pas echt bij de zeescouts in Zandvliet. Daar
kwam ik terecht dankzij mijn nicht en neef.
In de lente en de zomermaanden vind ik het
keitof om met de andere leden te zwemmen,
te zeilen en de Oosterschelde te bevaren. In de
herfst en de winter ravotten we in de bossen
en werken we aan de boten.”

Mooie afsluiter
“Ik weet niet of mijn hogere studies volgend
jaar nog combineerbaar zullen zijn met de
zeescouts. Sowieso is er ook het einde van
mijn middelbare schooltijd. Ik beschouw dat
als het einde van een periode in mijn leven en
zou het daarom een bijzonder mooie afsluiter
vinden om aan de zesde editie van de Tall
Ships Races te kunnen deelnemen. Dat event
doet dit jaar van 7 tot en met 10 juli de Antwerpse haven aan om daarna verder te reizen.
Meevaren met die majestueus grote schepen
is vanzelfsprekend iets totaal anders dan onze

kleine zeescoutsbootjes. Die zijn natuurlijk ook
heel erg leuk, maar toch…”

Sponsoracties
“Op een keer vertelde de hoofdleiding van
de zeescouts dat de organisatoren van de
Tall Ships Races een vergadering in het MAS
hielden en dat het heel boeiend kon zijn om
daar naartoe te gaan. Dat deed ik samen met
mijn vriend Brian, en zo ging voor ons en voor
vier anderen van onze jeugdbeweging de bal
aan het rollen.
De reis op zich kost 1.200 euro per deelnemer.
Het is de bedoeling om door het zoeken van
sponsors dit bedrag zelf bijeen te brengen.
Daarom deden we vandaag beroep op vrijwilligers om samen een groot stuk bos tussen
de Brechtsebaan en de Vaart van zwerfvuil
te ontdoen en om nadien met z’n allen van
hotdogs en drankjes na te genieten. Ik vind het
heel tof van de gemeente dat zij ons daarvoor
van massa’s handschoenen en vuilniszakken
hebben voorzien die we gratis bij het Recyclagepark mochten inleveren. De opbrengst
van dit evenement komt bij het bedrag van
eerder georganiseerde acties, waaronder
kaarsenverkoop, carwash, spaghetti-avond,
frietenbak… Daar zijn we al sinds oktober
mee bezig.”

De langste
“De boot waarop Brian en ik zullen meevaren
is een 100 jaar oude Noorse zeilboot, de
‘Statsraad Lehmkul’, die met zijn 98m lengte
ook meten het langste schip is dat aan de Tall
Ships Races deelneemt. Op die zeilboot zullen
in totaal 350 opvarenden aan boord zijn, waaronder 100 trainees zoals Brian en ik. Het is de
bedoeling dat we meevaren tot Lissabon – een
reis van twee weken – en vervolgens met het
vliegtuig terugkeren. Het schip zelf vaart dan
verder door naar La Coruna (Spanje).
Mensen die Caroline en Brian willen sponsoren kunnen hunnen bijdrage storten op rek.
BE13 6528 3869 6539 (fiscaal attest mogelijk). Meer informatie: c.jacobs@telenet.be
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Wat zijn The Tall
Ships Races?
The Tall Ships Races zijn de grootste internationale races met unieke zeilschepen van
over heel de wereld. De wedstrijd is een
onvergetelijk topevenement dat in 2010 maar
liefst 650.000 bezoekers naar het hart van de
stad en de haven bracht. In elke stad waar de
schepen aanmeren, genieten bezoekers én
deelnemers van een gevarieerd programma
vol sport en cultuur. Er zijn crewparades,
muziek, optredens, vuurwerk, randanimatie
en eten en drinken.
The Tall Ships Races staan ook in het teken
van internationale vriendschap. Zo varen er
ruim duizenden jongeren mee als trainee. Zij
leren alles over het reilen en zeilen op een
schip, steken zelf de handen uit de mouwen
en krijgen de kans om zichzelf te ontwikkelen
en competenties aan te scherpen die ze in het
dagelijkse leven, op school en later in hun job
kunnen gebruiken.

Opgeruimd staat
netjes!
In het weekend van 2 en 3 april staken ook
de leiders van jongens-Chiro Sint-Filippus de
handen uit de mouwen voor een grote opruimactie. Hun Chirodomein was ontzettend
vervuild geraakt door sluikstort. Er wordt al
jaren afval gedumpt, maar toen ze opmerkten
dat er nu zelfs doornen achtergelaten waren,
besloten ze om er iets aan te doen. En maar
goed ook, want op het domeintje komen
alle kinderen van de buurt spelen, en ook
basisschool Sint-Filippus gebruikt de veldjes.
Samen pakten ze het zwerfvuil aan en zorgden ze ervoor dat het stukje natuur er weer
proper bij ligt. Dat verdient een pluim! Deze
stoere mannen hopen dat de sluikstorters
nu inzien dat het domein geen containerpark
of composthoop is. In de wijk verdeelden ze
alvast briefjes met een oproep om te stoppen
met het sluikstorten.

[ werken ]

Tussen de bomen het bos terug zien
Een overzicht van de wegenwerken

Het gonst van de bedrijvigheid in Schoten. Tal van straten worden onder handen
genomen en krijgen een nieuwe riolering en rijbaan, en/of voetpaden worden
vernieuwd. Tegelijkertijd staan er nog heel wat bijkomende werken aan te
komen. We overlopen even de stand van zaken.

Pas uitgevoerde werken
De heraanleg van de Kalstraat is volledig afgewerkt: de bestaande riolering is gerenoveerd
en voetpaden, parkeerstrook en rijbaan werden
compleet vernieuwd. De Kalstraat sluit nu via
een verhoogd plateau haaks aan op de Leo Van
Hullebuschstraat om het sluipverkeer te ontmoedigen. Ook de Anjerstraat is sinds vorige
zomer volledig heraangelegd. Op de aanplant
van de voorziene bomen is het in beide straten
nog wel even afwachten aangezien deze momenteel geplaagd worden door een bacterie. In
afwachting worden de plantputten wel voorzien
van bloeiende, kruidachtige planten.
Ook de riolerings- en wegeniswerken in de
Oude Belgen-wijk (Ambiorixlei, Nerviërslei,
Trevierenlei en Eburonenlei) lopen op hun
laatste benen. Hier dienen enkel nog wat
kleinere zaken afgewerkt te worden.
Op het kruispunt Dennenlei – Kapellei werd
zopas een geel, verhoogd kruispunt aangelegd,
als snelheidsremmer en aandachtstrekker. De
omlegging van de gracht tussen de Villerslei en
de Hazendreef is eveneens afgerond.
Ook de schoolomgeving van Vita et Pax is
bijkomend beveiligd. In de Victor Frislei is de
toplaag in asfalt vernieuwd en liggen er voortaan aan beide zijden fietssuggestiestroken.

De kruispunten met de Sint-Amelbergalei en
de Priorijlaan zijn bovendien verhoogd. Het
vroegere dolomieten fietspad in de bocht is
nu ook verhard met betonstraatstenen.

Lopende werken
In SAS 6 wordt momenteel gewerkt aan de
aanleg van een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarna de straten uiteraard een
gloednieuwe asfaltlaag krijgen. Het einde van
de werken wordt voorzien in augustus.
Ook in de Veerhuisdreef wordt hard gezwoegd:
de asfalten onderlaag is alvast aangebracht,
en de aannemer zorgt uiteraard nog voor een
toplaag. Vervolgens worden klinkerwerken uitgevoerd in de nieuwe zijstraten en ter hoogte
van de opritten. Tot slot komen er dan nog
grasdals in de bermen zodat daar netjes kan
geparkeerd worden.
In de Zamenhoflaan, Curielaan, Pasteurlaan
en Edisonplein worden nieuwe voetpaden
aangelegd. Op het Edisonplein worden vier
ondergrondse afvalcontainers (een ‘afvalstraatje’) voorzien: twee voor restafval en
twee voor glas.

Geplande werken voor 2016
In de wijk Berkenrode (Hermelijnlaan, Reinaertlaan, Grimbertlaan en Kanteklaarpad)
komt er nieuwe riolering, maar worden ook de
grachten gerenoveerd, de rijweg vernieuwd en
nieuwe bomen aangeplant. De werken gaan
vermoedelijk in juni van start.
In de wijk Elshout worden de Cederlaan,
Heideweg, Edelweissbaan, Esdoorndreef en
Lijsterbesdreef aangepakt. In de eerste twee
straten wordt de aanwezige riolering gerenoveerd, terwijl in de drie andere straten nieuwe
riolering zal worden aangelegd. Hiermee wordt
de laatste ‘missing link’ in de wijk aangepakt.
De nutsmaatschappijen zijn klaar met voorbereidende werken, maar de echte werken
starten pas deze zomer.
Ook in de Kuipersstraat kan men uitkijken
naar een nieuwe straat. Het door de bewoners
voorgestelde idee om hier een woonerf van
te maken, werd door de ontwerper concreet
uitgewerkt. De gemeente dient nog een
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Kers op de taart
Werken aan Sint-Cordulakerk
worden afgerond
Twee weken geleden werd de bliksembeveiliging van de Sint-Cordulakerk opnieuw
geplaatst, een teken dat de dakwerken zo
goed als klaar zijn. Alleen de afwerking van
de daken van de sakristie en de stookruimte
die naast het koor aangebouwd zijn tegen de
kerk is nog niet volledig klaar. De topstukken
van de dekstenen van de kruisbeuken moeten ook nog geplaatst worden. Als dat af is
kan het laatste deel van de stelling worden
afgebroken en het grasplein rond de kerk
hersteld worden – onze kerk eindelijk weer
in volle glorie.
bouwvergunning aan te vragen, en daarna kan
een aannemer worden aangesteld. Als alles
volgens planning verloopt, gaan de schoppen
hier in het najaar in de grond.

Verdere plannen
De Jozef Verhaegenstraat en Nachtegalenlei
zullen in 2017 heraangelegd worden. Er komt
nieuwe riolering en het wegdek wordt compleet
vernieuwd. Het overleg met de bewoners werd
reeds opgestart.
Ook de heraanleg van de Paalstraat en
Jozef Jennesstraat zitten momenteel in de
opmaakfase.
Voor de Heidebloemlei worden momenteel
plannen uitgetekend voor zowel wegenis- als
rioleringswerken. Ook de aansluiting met de
Alfons Servaislei zal hierbij aangepast worden.
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[ opvoeding ]

Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding wordt dit jaar georganiseerd van 16 tot 23 mei.
Omdat kinderen opvoeden een belangrijke – en niet altijd even makkelijke – taak
is, wordt opvoeden tijdens deze week in de kijker gezet. Het is ondertussen de
twaalfde editie van de Week van de Opvoeding en de campagne staat dit jaar
in teken van ‘Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!’

Opvoeden, af en toe eens
diep ademhalen!

het Kind om tijdens de Week van de Opvoeding
een aantal activiteiten te organiseren.

Tegenwoordig krijgen ouders én kinderen de
kans om met heel veel verschillende zaken
bezig te zijn. Vaak gaat dat goed en is het een
verrijking, maar soms begint de combinatie
te wegen en slaat de balans door. Het risico
bestaat dat je jezelf voorbij loopt en niet meer
kan genieten. De Week van de Opvoeding 2016
wil gezinnen aanmoedigen om af en toe eens
stil te staan, eens heel diep adem te halen, en
te beseffen wat er nu op dit moment gebeurt.
Om af en toe te ‘zijn’ in plaats van te ‘doen’.

Slaap (kindje) slaap
Op 17 mei komt Ilse Dewitte, orthopedagoge
en gedragstherapeute, een lezing geven over
slaapproblemen bij jonge kinderen: ‘Slaap
(kindje) slaap’. De vorming is gratis maar je
dient jezelf wel in te schrijven via de jeugddienst van Schoten (jeugddienst@schoten.be
of 03 685 19 18). De infosessie is geschikt
voor ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar.

Activiteiten in Schoten
In Schoten heeft het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning zijn
schouders onder de Week van de Opvoeding
gezet. Het LOKO is een adviesraad die drie
keer per jaar samenkomt met allerlei betrokkenen die de kwaliteit van kinderopvang en
opvoedingsondersteuning behartigen en zich
daar dagelijks voor inzetten. Het LOKO vond
partners in het Cultuurcentrum, de jeugddienst, de Gezinsbond, verschillende scholen,
de gemeentelijke bibliotheek en het Huis van

Dinsdag 17 mei 2016, 20u00 – 22u30
Sint-Filippusschool, Wijngaardlaan 7 – 9
Gezinsontbijt
De gezinsbond organiseert haar jaarlijks gezinsontbijt op zondag 22 mei in het park van
Schoten. Tijdens het ontbijt kunnen kinderen
en/of hun ouders deelnemen aan verschillende
activiteiten. Zo staat er kleuterturnen, ouderkindyoga, dansen, knutselen en voorlezen op
het programma. De gezinsbond verwelkomt dit
jaar ook het Mama Café op haar evenement
dat voor de verandering op locatie gaat met
haar pop-up Mama Café.
zondag 22 mei 2016, 09u00 – 12u00
Park van Schoten, Kasteeldreef 61
Inschrijven: €4 (leden gezinsbond)
of €5 (niet-leden)
Ik-Jij-Wij
Ook op 22 mei kunnen bezoekers genieten van
een culturele tentoonstelling met workshop in
het kasteel van Schoten. De expo ‘Ik-Jij-Wij’ zet
jongeren aan om de blik op hun eigen identiteit
maar ook dat van anderen te verruimen. Een
gids vertelt je alles over de werken die er
tentoongesteld worden.

Je kan de tekening krijgen in je school of
terugvinden op www.expoo.be/campagnebeeld-2016.

Opvoedingspunt
Schoten
In het opvoedingspunt van Schoten kan
iedereen terecht die grote of kleine vragen
heeft over de opvoeding van kinderen en
jongeren tussen 0-24 jaar. Dat kunnen ook
grootouders, tantes en nonkels, leerkrachten,
opvoeders, kinderverzorgers etc zijn. Twijfels
en vragen horen bij opvoeding, want je wil
het graag zo goed doen... En daar kan het
Opvoedingspunt jou bij helpen.
De dienstverlening is gratis, anoniem en
vrijblijvend. Je kan ook bellen voor advies
of online vragen stellen.
De medewerkers geven advies en informatie
en kunnen zeer gericht doorverwijzen als de
problematiek bijvoorbeeld te zwaar is. De
vragen die je in een opvoedingswinkel kan
stellen zijn bijvoorbeeld “Mijn baby slaapt ‘s
nachts nog niet door, wat nu?”, “Hoe pak ik
driftbuien het best aan?”, “Mijn kind wordt
gepest, hoe ga ik daarmee om?”, “Wanneer is
zakgeld van toepassing?”... Uiteraard kan de
medewerker geen kant-en-klare antwoorden
bieden maar wel tips en steun.

Wedstrijden

Daarnaast geven zij ook lezingen en vormingen. Elke eerste en derde donderdag
van de maand kan je tussen 17u en 19u
binnenspringen bij het Opvoedingspunt.
Medewerkster Ine kan eventueel ook bij je
langskomen. Een afspraak maken doe je via
Lieve Verheyden van het loket Gezinsondersteuning of via 0491/34 57 99.

Wil je in de prijzen vallen tijdens de Week van
de Opvoeding? Doe dan mee met de kleurwedstrijd van de bibliotheek of vul de quiz in van
het ‘Boek(je) vakantie’. De gezinsbond deelt
drie gratis ontbijtjes uit voor de winnende

Elke 1e en 3e donderdag, 17u00 – 19u00
Curielaan 1, 2900 Schoten
0491/34 57 99
Opvoeding@schoten.be

zondag 22 mei 2016, 11u00 – 12u00
Kasteel van Schoten (tentoonstellingsruimte),
Kasteeldreef 61
Inschrijven: 2€ www.ccschoten.be
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antwoorden. Ook de bibliotheek heeft leuke
prijzen voor kinderen van vier tot elf jaar die
een tekening bezorgen aan de bibliotheek of
aan de jeugddienst.
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[ varia ]

Kinderopvang tijdens
Nederlandse les
In de oude jongensschool die verborgen ligt tussen de Lodewijk Weijtenstraat
en de Vordensteinstraat klinkt nu terug kindergelach. Eén van de oude lokalen
is volledig opgefrist en ingericht als kinderopvang voor de jonge kindjes van
ouders die bijvoorbeeld Nederlandse les of inburgeringscursussen volgen.
Gebrek aan kinderopvang is vaak een drempel om deze lessen te volgen.

Een verborgen
boomgaard
Ben je er al eens een kijkje gaan nemen?
Achter het containerpark ligt één van
Schotens mooiste hoekjes verscholen! De
ecotuin vormt er samen met natuurgebied
het Wijtschot en de hoogstamboomgaard
de zuidoostelijke link in de groene gordel
om Schoten.
Maar ook op zichzelf is de boomgaard de
moeite waard om eens te bezoeken. In het
voorjaar kondigt hij met zijn witte bloesems
de lente aan, tijdens de zomermaanden zorgt
hij voor schaduw voor het vee en maken
vogels gebruik van de boomholtes om in te
broeden. In het najaar kan al het lekkere fruit
dan weer worden geoogst.
Tinne Aerts (25 jaar) vangt de kindjes op: “Ik
begin nu met de eerste drie kleintjes, van drie
en vijf maanden en twee jaar oud. Zo kan ik er
wat inkomen, en kunnen er stilletjesaan meer
bij komen.” Ze heeft er duidelijk veel zin in; de
slaapzakjes hangen netjes over de randen van
de bedjes, de drinkbekers staan te blinken in
de kast, en aan de muur prijken vrolijke vlaggetjes. Vanaf 18 april zorgt ze in de voormiddag
voor opvang, maar vanaf september draait de
kinderopvang fulltime, en daar kan ze al bijna
niet meer op wachten.

De spiksplinternieuwe kinderopvang is het
resultaat van de samenwerking tussen een
heleboel partners: Huis van het Kind, jeugddienst Schoten, Dienst der Werken, Mastersclub
Schoten, OCMW, Ivoran, Lokaal Opvanginitiatief,
Huis van het nederlands, Centrum basis Educatie, Tinne Aerts, en catechesegroep Heilig
Hart.De Mastersclub stak een handje toe door
bij Mijn Zus en Ik babyspullekes aan te kopen
voor zo’n 2.420€. Catechesegroep Heilig Hart
verzamelde speelgoed, zodat de kindjes in de
kinderopvang niets te kort komen.
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Dit jaar wordt de boomgaard door enkele
enthousiaste cursisten onder handen genomen, onder begeleiding van ervaren snoeiers
van de Nationale Boomgaardenstichting. In
het najaar wordt het fruit geoogst waarna
het met behulp van een mobiele fruitpers
verwerkt wordt tot vruchtensap.
• Heb je in de tuin nog een plaatsje vrij voor
zo’n geurende fruitboom, neem dan zeker
eens een kijkje in de ‘fruit-wijzer’ van de
provincie Antwerpen of op de website van
het Regionaal Landschap De Voorkempen
onder het kopje ‘projecten > landschap >
hoogstamfruit’. www.rldevoorkempen.be/
• Ook op de gemeentelijke milieudienst kan
je terecht met meer vragen: milieudienst@
schoten.be of 03 685 04 62.
• Verenigingen die willen deelnemen aan de
plukdag zondag 16 oktober: aanmelden
bij Erik Maes (erikmaes@skynet.be ).
• Heb je zelf een fruitboom en wil je hiervan
(een deel) laten verwerken tot fruitsap?
Contacteer info@persmobiel.be
• De persmobiel is in Schoten op:
– Dinsdag 23 augustus: Hof van Schoten
– Woensdag 19 oktober: Wijtschotbaan
16 (gemeentelijke boomgaard)
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[ ruimtelijke ordening ]

Hoe zal Schoten er over 10 jaar uitzien?

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt geactualiseerd
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) verwoordt de visie van het gemeentebestuur voor de ruimtelijke
planning voor de komende jaren. Het huidige plan dateert van 2006, een herziening drong zich dus op. Er werd
dan ook een geactualiseerd plan uitgeschreven voor de jaren 2017 - 2023. Dit omvat een hele reeks acties en
beleidsvoornemens op het gebied van de ruimtelijke ordening, waarvan we er graag enkele toelichten.

Duurzame insteek

Bescherming groene karakter Woonpark De Zeurt

Een opvallend nieuw element is dat Schoten expliciet rekening wil houden met
duurzaamheid en milieu. Dit betekent dat op zeer lokale schaal gewerkt wordt
aan oplossingen voor grote mondiale ontwikkelingen zoals de opwarming van
de aarde, CO²-uitstoot, fijn stof, extremere weersomstandigheden en stijgende
energie- en grondstoffenprijzen. Duurzaamheid betekent ook inzetten op nieuwe
woonvormen, zoals zorgwonen, co-housing, passiefwijken en een kwaliteitsvolle
invulling van de schaarse ruimte die nog rest. De huidige woonontwikkelingen
overstijgen soms de draagkracht van een wijk of een woonzone, waardoor
mobiliteitsproblemen ontstaan en ontmoetings- en speelruimtes in het gedrang
komen. Een ander voorbeeld is de bescherming van bosgebied met ecologische
waarde. Wanbeheer of eliminatie van dit bosgebied heeft immers een grote
impact op biodiversiteit, lokaal micro-klimaat, waterinfiltratie, enzovoort.

Het woonpark De Zeurt wordt uiteraard als woonomgeving in stand gehouden
maar verdere verdichting wordt afgeraden. Er zal ingezet worden op versterking
van het groene karakter en een betere landschappelijke en ecologische verweving met de open ruimte. De gemeente bekijkt ook hier of grondruil hieraan kan
bijdragen. De open ruimte in het zuiden van het woonpark wordt gevrijwaard
als waterbufferend gebied.

Masterplan wijk Deuzeld
De wijk Deuzeld staat erg onder druk als woonwijk (door de oprukkende
grootstad Antwerpen, de industrie aan het Albertkanaal met haar verkeers- en
andere overlast, de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven etc.).
Daarom zal de gemeente er alles aan doen om de ruimtelijke kwaliteit van deze
woonwijk te garanderen. Binnen de kern van Deuzeld / Winkelstap / De Leck
moet er voldoende aandacht gaan naar de overgang van woongebied naar de

Wonen
Wat de aard en het aantal bijkomende woningen betreft, zitten er enkele belangrijke nieuwigheden in de pijplijn. Zo wil de gemeente een leegstandsheffing
invoeren als om langdurige leegstand en verkrotting te voorkomen. Er wordt ook
gedacht aan het activeren van onbebouwde percelen in verkavelingen. Om de
algemene woonkwaliteit te verbeteren wordt voorgesteld om minimumoppervlaktes op te leggen voor bepaalde ruimtes in woningen. Zo kunnen een minimum
aan berging, buitenruimte, fietsberging e.d. worden bepaald.

Bescherming groene karakter
Woonpark De Zeurt, met aandacht
voor waterbuffering

Kernversterking centrum

Ook de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor meergezinswoningen
past in dit plaatje. De gemeente wil onderzoeken waar er nog meergezinswoningen in de gemeente mogelijk zijn. Via een puntensysteem zal afgewogen
worden waar meergezinswoningen kunnen komen.

Masterplan wijk Deuzeld,
met aandacht voor woonkwaliteit

Kernversterking centrum
Om het centrum van Schoten in allerlei opzichten te verbeteren, wordt er een
masterplan uitgewerkt dat rekening houdt met de bedrijven, diensten, openbare
functies, open ruimte, groen en woonfuncties. Visies omtrent verkeerscirculatie
en parkeerbeleid vormen daarin belangrijke elementen. Ook de kwalitatieve
inrichting van het (soms verouderde) openbaar domein is daarbij een aandachtspunt, zoals de verdere ontwikkeling en herinrichting van het marktplein.
De Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Muziek, Woord en
Dans kunnen samen met de terrassen van horecazaken kunnen de levendigheid op het plein en in het centrum verhogen.

Koningshof en Schotenhof als dorpsgezicht
Het behouden van het typische karakter van deze woonparken is absoluut
noodzakelijk. Er kan geherstructureerd worden, zolang er groene ‘dooraderingen’
behouden en/of gecreëerd worden. Dat betekent dat er een aantal assen van
buiten uit naar het centrum van Schoten toe worden getrokken waarlangs er
geen nieuwe woningen gebouwd mogen worden (een as langs tuinen, kasteeldomeinen...). Een gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat bepaalde grote percelen
niet verder opgedeeld mogen worden. De gemeente wil nagaan of grondruil aan
deze doelstellingen kan bijdragen. De mogelijkheid tot zorgwonen en co-housing
binnen deze wijken wordt onderzocht, en ook een grotere bescherming van het
bouwkundig erfgoed is een aandachtspunt.

infoschotenmei

Verplaatsing Hoogmolenbrug
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Openbaar onderzoek

industriële activiteiten langs het Albertkanaal – leefbaarheid van de wijk staat
voorop. Specifiek wordt hierbij gedacht aan de wijk rond de Pletterijstraat,
Koloniestraat en Silveer Schollaertstraat. Daar waar mogelijk moeten er buffers
worden voorzien of overgangsgebieden met kleinschalige bedrijvigheid in plaats
van milieubelastende nijverheid zoals voorzien in de Gewestplannen. Ook de
inrichting van het openbaar domein moet hierbij worden bekeken.

Het openbaar onderzoek loopt van 12 mei tot 9 augustus. Tijdens deze periode
kan je het GRS inkijken op het gemeentehuis en eventuele bezwaren indienen.
Je kan je bezwaar tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van de
Technische Dienst of aangetekend verzenden t.a.v. Gecoro, Verbertstraat 3,
2900 Schoten.

Meer info over het GRS?
Uiteraard kunnen we hier niet alle acties en plannen gedetailleerd uit de doeken
doen. Wil je meer weten of van mening wisselen over bepaalde voorstellen en
plannen, kom dan naar de infoavond op 24 mei. Dan krijg je een algemene uitleg
over het GRS en een aantal nieuwigheden. Vervolgens wordt in drie groepen
dieper ingegaan op enkele grote thema’s:

Meer info: Technische Dienst, (03) 680 09 55, of technischedienst@
schoten.be

ingezonden mededeling
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• Wonen en Ruimtelijke Ordening
Binnengebieden, inbreidingsprojecten, sociale huisvesting, meergezinswoningen, zonevreemde woningen, Masterplan Centrum, Masterplan Deuzeld…
• Wonen in het groen, landschap en erfgoed
Woonparken (De List, De Zeurt, Schotenhof, Koningshof), overstromingsgebieden, beheersplan gemeentepark, kasteeldomeinen, groene rand rond
Antwerpen, open ruimte Wijtschot, erfgoed…
• Economie en bedrijvigheid
Industrie langs Albertkanaal, Hoogmolenbrug, KMO- en bedrijventerreinen,
kleinhandel, winkelgebied centrum…
Je kan je hiervoor inschrijven tot 24 mei via grs@schoten.be
of (03) 680 09 56. Geef aan welk thema je wil volgen.
Dinsdag 25 mei, 20u - LDC ’t Dorp, Jozef Van Craenstraat 1, Schoten
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Bescherming Koningshof en
Schotenhof als dorpsgezicht

Grond Pipda wordt
natuurgebied met
mogelijkheid tot recreatie

Heroriëntatie gemeenschapsvoorziening
Wijtschot: dierenasiel, bezigheidstehuis,
samentuinen, boerderij…
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Deelnemers bekend van
‘Kom binnen in mijn buiten’
De milieudienst van Schoten en VELT houden tijdens het weekend van 4 en 5
juni een opentuinendag, die welgekozen tot ‘Kom binnen in mijn buiten’ werd
gedoopt. Waar we in de vorige Info Schoten nog een oproep deden naar gastvrije
tuiniers en lokale creatievelingen, kunnen we in deze uitgave trots het programma voorstellen. In volgende groene Schotense oases bent u meer dan welkom:
Alice Nahonlei 45
De familie Dessoy heet u van harte welkom
in hun gevarieerde tuin bestaande uit een
formele tuin, een bostuin aan de Kromvenbeek
en een Japanse tuin met zwemvijver. Op deze
locatie kan u, naast de prachtige tuin, beeldhouwkunstenaar Tjen Heylen aan het werk zien
en zijn prachtige houten beelden bewonderen.
Elegastlaan 9
Stap binnen in de in de bostuin van de familie
Verschueren. Verwacht je aan een vijver, veel
varens, hortensia’s en klimhortensia’s. Viltkunstenares Simone Dörflinger stelt hier haar
kunsten ten toon. Zij maakt naar eigen zeggen
‘draagbare sprookjes in vilt en ander textiel’.
Elegastlaan 23
Hier verwelkomt de familie Verschueren je in
haar ecologische sier- en bostuin. Mia Clijsters
fleurt de tuin extra op met haar aquarellen en
kleibeelden. Op zaterdag kan je hier ook een
infostand van VELT terugvinden.
Heidebloemlei 33
Wees welkom in de strakke, moderne tuin
met bosgedeelte van de familie Verschueren.
Grimbertlaan 23
Kom gerust een kijkje nemen in de familietuin
van de familie Braem. Mét moestuin, klimbomen én kippen! Verder stelt ook Carline Braem
haar keramieken hier ten toon.
Liebiglaan 26
In de stadstuin van de familie Van hee kan je
een heleboel fijne en nieuwe ideeën opdoen:
een kruidenhoekje, een groene luifel van twee

dakplatanen, instectenhotel, nestkastjes, …
Deze tuin heeft het allemaal! Dit is tevens
de unieke setting waar Agnes Van hee en
Eugenie Uijen hun keramieken tentoonstellen.
Honden en kinderwagens zijn niet toegelaten
in deze tuin.

Monique Van den
Bogaert 45 jaar in
de gemeenteraad

Lusthofdreef 5
Laat je verrassen door de romantische tuin van
de familie Van Oostveldt. Hier ontdek je een
heleboel zeldzamen planten, leifruitbomen,
struikenborders, een natuurlijke vijver en heel
wat oude rozenvariëteiten.
Deze tuin is enkel op zondag te bezichtigen,
honden en kinderwagens niet toegelaten.

Een mooi moment tijdens de gemeenteraad
van februari: Monique Van den Bogaert
wordt plots door burgemeester De Veuster
in de bloemetjes gezet. Meer dan verdiend
overigens, want ze zetelt maar liefst 45
jaar onafgebroken in de Schotense gemeenteraad, waarvan 18 jaar als schepen.
Milieu was daarbij een steeds terugkerende
bevoegdheid.

Vijverlei 21
Een pokertuin, wat is dat? Kom het zelf ontdekken. De familie Ampe heeft een voorliefde voor
schaduwminnende planten: hosta’s, varens,
epimedium, cypripediums, etc.
Honden en kinderwagens niet toegelaten.
Wezelsebaan 2
Ontdek deze bruggewachterstuin, en geniet
van de vijver en de prachtige bloemen. Willy
Kerckhofs en anderen stellen er hun beelden,
kalligrafie en schilderwerk voor je ten toon.
geen honden / geen kinderwagens
Rondtoerende woordkunstenaars Wim Goedemé, Danny Maes en Ivan Liégeois zullen u
de hele dag in de ban van hun verhaal houden,
op de verschillende locaties.
Het loont ook zeker de moeite om op zondag 5
juni een kijkje te nemen in het Vordensteinpark;
daar staat – naast de opendeur van de moestuintjes – heel wat te gebeuren. Een workshop
‘tuinattributen maken uit palettenhout’, een
begeleide wandeling door de kruidentuin, een
bezoek aan de imker, of wat dacht u van een
degustatie aan de insectenbar? Het is slechts
een kleine greep uit de vele activiteiten die
er aan de Oranjerie te beleven zullen zijn…
De tuinen zijn op zaterdag 4 juni te bezichtigen
tussen 14u00 en 17u00, en op zondag 5 juni
tussen 11u00 en 17u00. Ook de tuintjes van
VELT in de Sluizenstraat en die van Vordenstein
zijn beide dagen doorlopend te bezichtigen
tussen 10u00 en 17u00.

infoschotenmei
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Als jongedame van 21 jaar wandelde ze op
4 januari 1971 voor het eerst de raadzaal
binnen. Intussen zijn we zeven verkiezingen
en vier burgemeesters verder. Vele jaren combineerde Monique haar politieke engagement
met een job als hoofdverpleegkundige. Beide
jobs zorgden duidelijk voor een kruisbestuiving. Zo zorgde ze voor een gemeentelijke
toelage aan personen met incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse.
Ook opvallend: als dienstdoend burgemeester, wegens (afwezigheid van toenmalig
burgemeester Tony Sebrechts) trok ze steeds
mee met de pompiers naar de plaats des
onheils. Niet om mee te helpen blussen,
maar om morele steun te bieden aan de
slachtoffers.
We wensen haar nog vele jaren, in de gemeenteraad én daarbuiten!

[ GEMEENTEraad + varia ]

Sociale woningen Gasketelplein

Hulp bij
belastingaangifte
Voor gratis hulp bij het invullen van uw
belastingaangifte kunt u ook dit jaar weer
terecht in Schoten. In samenwerking met de
gemeente, houden medewerkers van het Ministerie van Financiën één zitdag om samen
met u de aangifte in te vullen via tax-on-web.
U ontvangt een kopie van de aangifte die u
via internet indiende met een samenvatting
van de ingevulde gegevens. Zo heeft u een
bewijs van indiening van uw aangifte.

Winnend project

Vrijdag 27 mei
9u00-12u00 en 13u30-15u30
• Dienstencentrum Cogelshof
(Deuzeldlaan 49)
• Dienstencentrum ’t Dorp
(Jozef van Craenstraat 1)

Dit jaar zal op het Gasketelplein een aantal
nieuwbouwwoningen opgetrokken worden.
Het betreft de nieuwbouw van twintig appartementen, een commerciële ruimte en een
ondergrondse parking, langs de Paalstraat en
het Gasketelplein.

Breng zeker deze documenten mee:
• identiteitskaart
• inkomstenfiches (lonen, vakantiegeld,
werkloosheidsuitkering, vervangingsinkomen bij ziekte…)
• attesten (hypothecaire lening, levensverzekering, giften, pensioensparen…)
• eventuele bewijsstukken (bankrekeninguittreksels, facturen, btw-ontvangstbewijzen…)
De belastingdienst die bevoegd is voor
Schoten (Ruiterijschool 3 te Brasschaat; tel
0257-76 570) staat sowieso iedere werkdag tussen 9u00-12u00 tot uw dienst, ook
tijdens de aangifteperiode.

Het project is het resultaat van een architectuurwedstrijd, georganiseerd door de gemeente Schoten. Na aanduiding van de winnende
architect nam huisvestigingsmaatschappij De
Ideale Woning het project over. De bouw start
deze lente en zal in totaal ongeveer anderhalf
jaar duren.

Wie komt daar wonen?
De appartementen zijn bestemd voor gezinnen en alleenstaanden die voldoen aan de
toelatingsvoorwaarden om sociaal te kunnen
huren. Momenteel zijn er 230 gezinnen en alleenstaanden uit Schoten ingeschreven op de
wachtlijst voor sociale huurwoningen. De helft
daarvan zijn alleenstaanden en koppels zonder
kinderen. Daarom ligt de nadruk in dit project
op appartementen met één slaapkamer die aan
deze doelgroep toegewezen zullen worden.
De aangepaste appartementen op het gelijkvloers zullen verhuurd worden aan mensen in
een rolstoel, tenzij er onvoldoende kandidaten
zijn van deze doelgroep. In de grotere apparte-

Bewakingscamera – Dit jaar wordt bij wijze van proef een vaste bewakingscamera
geplaatst op openbare plekken in Schoten.
Met ‘vaste’ wordt bedoeld dat de camera tijdens opnames niet meedraait of beweegt,
maar dat hij stil staat. Wel kan de camera op
andere plekken gezet worden. Vooral voor
evenementen zoals Parkhappening of op
sluikstortlocaties kan de camera nuttig zijn.
Trager in Sluizenstraat – In de Sluizenstraat is de toegelaten snelheid nu overal
50km per uur, ook in het gedeelte buiten
de bebouwde kom. Daar was de snelheid
een tijd geleden nog toegelaten tot 70km
per uur, maar nu dus niet meer omwille
van de veiligheid voor onder andere de

postbodes die er oversteken, uitgaand
vrachtverkeer etc. De verkeersborden zijn
reeds vervangen.

menten zullen er alleenstaanden of gezinnen
met kinderen komen wonen.

Groene visie
Het merendeel van de gelijkvloerse appartementen wordt voorzien van een private
tuinzone. Naast de private tuinen wordt er ook
een gemeenschappelijke buitenruimte voor
bewoners voorzien, en zullen alle appartementen beschikken over een terras. Het gebouw
wordt bovendien voorzien van warmtepompen,
zonnepanelen en een groendak (waar er geen
dakterrassen liggen).

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

werd goedgekeurd. Gewone inbreuken
(GAS 1) betreffen louter inbreuken op
gemeentelijke verordeningen. Er is geen
andere regelgeving die deze inbreuken
strafbaar stelt. Gemengde inbreuken geven
zowel aanleiding tot een strafrechtelijke
als een administratieve sanctionering. Bij
gemengde inbreuken (GAS 2 en GAS 3)
zoals nachtlawaai, beschadigingen etc. is
er dus wel een mogelijke tussenkomst van
het parket. Gemengde inbreuken worden
onderverdeeld in lichte (GAS 2) en zware
(GAS 3) inbreuken.

Taxistandplaats – In de Hendrik Consciencestraat werd de eerste parkeerplaats
na de rotonde ingericht als standplaats
voor taxi’s.
45 jaar in gemeenteraad – Gemeenteraadslid Monique Van den Bogaert (SP.A)
zetelt dit jaar al 45 jaar in de gemeenteraad. We feliciteren haar met al deze
jaren van inzet.

European Energy Award – De gemeente
Schoten stelt zich kandidaat als pilootgemeente voor de European Energy Award

GAS – Het protocolakkoord rond gemengde
inbreuken van de types GAS 2 en GAS 3
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(EEA). Dat project draait rond slim omgaan
met energie, en pilootgemeentes krijgen via
de Bond beter Leefmilieu gratis begeleiding
om zo goed mogelijk met energie om te
gaan. Dit past ook mooi binnen de doelstellingen van het Burgemeestersconvenant.
Geluidswerende deuren – De toegangsdeuren van zaal De Kaekelaar voldoen uit
praktijkervaring niet aan de gewenste geluidsdemping waardoor storende geluiden
van de aangrenzende lokalen de optredens
verstoren. Zowel de deuren naar de foyer
en de achteruitgang, als de deuren naar
de traphal van het gemeentehuis worden
geluidsdicht gemaakt. In augustus zullen
deze aanpassingen worden uitgevoerd.

infoschotenmei

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda

Dinsdag 10 mei
Zondag 15 mei
Zondag 22 mei
Donderdag 26 mei
Zondag 5 juni
Zondag 5 juni
Zondag 19 juni

14u
13u+15u
14u
20u
10u
11u
14u

Op verplaatsing
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar

Atelierbezoek
FoeTSHI (6+)
Ik-jij-wij (10+)
Dood van een handelsreiziger
Paddington (3+)
Paddington (3+)
Ticketdag

instrumentenbouwers Faes & Toté – uitstap
theater met workshop door FroeFroe i.s.m. Gezinsbond
tentoonstelling met rondleiding door Rasa
theater door ’t arsenaal
ontbijtfilm
film zonder ontbijt
seizoen 2016 – 2017

Volzet
Volzet
Volzet
Volzet

Zondag 19 juni ticketdag cultuurcentrum
Het nieuwe cultuurseizoen ziet er
alvast veelbelovend uit met een
inspirerende mix van theater, film en
muziek. Voor de nieuwsgierigen lichten we alvast een tipje van de sluier!
We verwachten oude bekenden
zoals Kommil Foo, Conny Neefs,
MartHa!tentatief, Lazarus, De Spelerij,
Kapitein Winokio, Jelle Cleymans,
Wim Opbrouck en Nathalie Meskens.
Maar ook pareltjes als Tutu Puoane,
Theater Stap, Chantal Acda, Abattoir
Fermé, Ontroerend goed en de fenomenale Viviane De Muynck passeren

infoschotenmei

dit seizoen de revue in De Kaekelaar.
En dat is nog maar een kleine greep
uit het aanbod…
Op zondag 19 juni start de ticketverkoop van het nieuwe culturele seizoen.
Je kan die dag via een reservatieformulier tickets reserveren voor de
voorstellingen waar je graag naartoe
wilt (maximaal acht tickets per voorstelling, één formulier per persoon).
Formulieren die al vóór 19 juni in het
cultuurcentrum binnenkomen, worden
niet behandeld. Als een voorstelling
uitverkocht is, kom je op een wacht-

lijst. Je wordt dan gecontacteerd als
er een plaats is vrijgekomen.

haar vrijwilligers een ludieke sfeer wil
creëren. Tot dan!

Na 19 juni kan je altijd nog tickets
kopen aan de balie, via de website of
per telefoon vanaf maandag 27 juni
om 9u00. Omdat de ticketdag zo succesvol is, moet je er wel rekening mee
houden dat er die dag al een aantal
voorstellingen uitverkocht zullen zijn.

Ticketdag: zondag 19 juni, 14u-17u
Gewone ticketverkoop vanaf maandag 27 juni, 9u Cultuurcentrum,
Sint-Cordulastraat 10, Schoten

Wie al eerder kwam aanschuiven
tijdens de ticketdag weet dat het
cultuurcentrum steeds het wachten
tracht te verzachten en samen met

De brochure met de voorstelling van
het nieuwe cultuurseizoen valt begin
juni in uw brievenbus. De brochure
kan vanaf 1 juni ook opgehaald worden aan de vrijetijdsbalie en vanaf
die datum staat het hele programma
online (www.ccschoten.be).

