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Lekker dichtbij
winkelen

Andere ontvanger,
zelfde boetes
Voortaan GAS-sanctie voor
parkeerovertredingen

Actie ‘ZO DICHTBLIJ’ 29/4 - 3/6

Een dorpskern die leefbaarder wordt doordat
auto’s braaf in de garage blijven staan? Daar
worden we toch allemaal blij van. De campagne ‘Zo Dichtblij’ wil ons aanzetten om
ons ‘meer verantwoord’ te verplaatsen voor
boodschappen. Wat dat betekent? Als we
meer gebruik zouden maken van wat onze
eigen dorpskern te bieden heeft, dan hoeven
we niet eens de auto van stal te halen, en
creëren we een win-win situatie voor milieu
én lokale handelaars.
Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3
juni vindt de campagne ‘Zo Dichtblij’ in heel
Vlaanderen plaats. Klanten die dan te voet of
per fiets winkelen in de deelnemende zaken
krijgen een lotje waarmee ze kans maken op
mooie prijzen. Je boodschappen doen bij een
lokale handelaar, met de fiets naar school of
werk, straten vol buren die je steeds beter
leert kennen, een gezellig terrasje – het kan
allemaal, en dat zelfs zonder auto! Samen werk
maken van een bruisende en bedrijvige dorpskern is dan ook de focus van de campagne.

373 lantaarns
opnieuw aan

Aanpassing lichtregime
Het nieuwe Schotense lichtregime werd
grondig geëvalueerd, en op basis daarvan
zijn nu enkele besluiten genomen. De
gedoofde lichtpunten zullen opnieuw ontstoken worden op verscheidene kruispunten,
in sterke bochten, bij asverschuivingen en
bakens, en op plekken waar er meer dan
200m geen lichtbron is.
Dat betekent dat er van de 2.455 gedoofde
lichtpunten 373 opnieuw zullen branden.
Na de eerste evaluatie in december 2016
werden er al 43 opnieuw aangestoken. In
totaal zullen er dus 416 verlichtingspunten
opnieuw aangaan – zo’n 17% van de oorspronkelijk gedoofde lichten. Dit najaar worden deze maatregelen opnieuw geëvalueerd.

Kernversterking is een belangrijk actiepunt in
onze overgang naar een duurzame samenleving. Het doel is een bruisend centrum waar
het goed leven is. De detailhandel en de horeca
spelen hier een grote rol in, maar ook diensten,
makers, creatieve geesten en kleinschalige
productie doen een buurt bruisen.
De deelnemende zaken herken je aan de ‘Zo Dichtblij’–affiche in de etalage.
Kom te voet of met de
fiets en ontvang een
lotje. Scan het in via
je smartphone of registreren via www.zodichtblij.be. Nadien krijgen de
winnaars een aankoopbon
voor duurzame artikelen!
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Het Schotense gemeentebestuur beboet vanaf
april 2017 foutief stilstaan en parkeren via
GAS-sancties – boetes die opgelegd worden
wegens overtredingen tegen het politiereglement. Het gaat om foutief stilstaan of parkeren
op bijvoorbeeld een voetpad, zebrapad of mindervalidenparkeerplaats. Wegens overbelasting van het Antwerpse parket, zal de procureur
deze overtredingen niet langer zelf vervolgen,
en wordt dit gedelegeerd naar de gemeentebesturen. Om te vermijden dat deze overtredingen ongestraft blijven, heeft het gemeentebestuur ze ingeschreven in het politiereglement
en kan ze dus de boetes voortaan zelf innen.
De vaststelling van een overtreding kan in
Schoten enkel door politieagenten gebeuren,
dus wat dat betreft wijzigt er niets. Wat wel
verandert is dat de boetes (onmiddellijke inningen) van 55 of 110 euro niet langer door de
lokale politie maar door intercommunale Igean
aan de overtreders worden uitgeschreven. Wil
je zo’n boete vermijden, parkeer je voertuig
dan reglementair. Heb je toch een overtreding
begaan en ontvang je thuis een brief met
betalingsopdracht van Igean, betaal deze dan
tijdig om bijkomende kosten en het bezoek
van een gerechtsdeurwaarder te vermijden.
Voor wie ‘vergeet’ zijn parkeerschijf te leggen
in de blauwe zone verandert er niets. Hij of
zij maakt nog steeds kans op een bonnetje
(retributie) achter de ruitenwisser.
In 2016 werden in totaal 96 GAS-boetes uitgeschreven, met wildplassen, geluidsoverlast,
loslopende honden en sluikstorten als meest
bestrafte overtredingen:
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Vlot fietsen rond Antwerpen…
en van en naar Schoten, natuurlijk!
De districtenfietsroute

Deze zomer gaat Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (die infrastructuurprojecten van
het Masterplan 2020 realiseert) verder met
de aanleg van de Districtenroute. Dat is een
fietsverbinding van zo’n twintig kilometer rond
de stad Antwerpen die de districtskernen met
elkaar verbindt. Er zullen zeven ontbrekende
schakels worden aangelegd die samen goed
zijn voor zo’n 4,2 kilometer fietspad. Wanneer
de fietsroute helemaal klaar is in september
2018 zal deze de veelgebruikte fietsverbindingen aan elkaar schakelen en kan je zorgeloos
de Antwerpse rand per fiets ontdekken. En…
je raadt het al: ook Schoten maakt deel uit van
deze fijne, functionele fietsroute.
Wanneer deze werken juist van start gaan,
delen we in een later stadium nog mee.

Eduard Steursstraat in Schoten (6)
De Eduard Steursstraat zal onder handen
worden genomen en krijgt aan beide kanten
van de baan een enkelrichtingsfietspad van
1,75 meter breed.
Bremweide in Deurne (5)
De Bremweide, die de Schotense Melkerijstraat
via de Bischoppenhoflaan met de Ruggeveldlaan in Deurne verbindt, wordt uitgerust met een
dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed.
Winkelstap in Merksem (7)
In de Winkelstap wordt het kruispunt heraangelegd en komt er een eenrichtingsfietspad
van 50 meter lang en 1,75 meter breed. Zo
kunnen fietsers het kruispunt vlot en zonder
stoppen passeren.

Dankbare beestjes

Steun het Schotense dierenasiel door
te kopen bij Zooplus

He buurman!

Dag van de buren - 26/5
Op vrijdag 26 mei vindt de Dag van de Buren
plaats. Dit jaar doet ook onze gemeente hier
aan mee. Bouw op deze dag een gezellig
feestje voor je buren door ze bijvoorbeeld uit
te nodigen om een glaasje te drinken en een
hapje te eten. Natuurlijk kan je ook een andere activiteit organiseren om je buren beter
te leren kennen! Hoe origineler, hoe beter!
De Dag van de Buren is een initiatief voor
iedere Schotenaar die zijn buren beter wil
leren kennen door zelf – of samen – initiatief
te nemen, hoe kleinschalig dat ook mag zijn.

Wist je dat je het Schotense dierenasiel automatisch steunt door al je dierbenodigdheden
aan te schaffen bij Zooplus.nl?
Zooplus heeft een heel groot assortiment
aan scherpe prijzen, regelmatig interessante
promoties en binnen de twee dagen wordt
alles netjes aan de deur geleverd. Bestellingen vanaf 35 euro worden gratis verzonden
(anders 2,90 euro). Je verdient bovendien per
bestelling punten die leuke cadeaus opleveren
voor je beestjes.

Hoe gaat het in z’n werk?
Surf bij elke bestelling eerst naar de homepagina van www.dierenasielschoten.be

en klik op het Zooplus.nl-logo (bovenaan de
pagina).
Als je dan iets bestelt, krijgt het dierenasiel tot
5% commissie op het bedrag dat jij besteed
hebt, zonder dat je zelf enige korting misloopt.
(Vergeet dan wel niet om via de site van het
asiel naar Zooplus te surfen.)
Dit betekent voor Dierenasiel Schoten een
broodnodig steuntje in de rug en je hoeft er zelf
niet eens iets voor te doen. Je eigen huisdieren
krijgen topkwaliteit aan huis geleverd, en de
asieldieren gaan er ook op vooruit.
Volgende keer via Zooplus het asiel steunen?
Namens de dieren alvast dank voor je hulp!

Wil je graag meedoen? Stuur je initiatief
dan door naar onze communicatiedienst
via dominiek.dilien@schoten.be . Na
je inschrijving zal je een promotiepakket
ontvangen met uitnodigingen, ballonnen,
petjes... Zo kan je de hele buurt laten weten
dat je meedoet aan dit warme initiatief!

www.dagvandeburen.be
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Hoe ziet de
Schotense
bevolking eruit?
Schotens cijfermateriaal
Benieuwd hoe de populatie van onze geliefde
gemeente tegenwoordig is samengesteld?
Deze kleurrijke prenten vertellen je meer!

Smulplezier in aantocht!
Het HAP-festival komt lekkerbekken
verwennen (5-6-7 mei)
Het gezelligste Food Truck Festival van België, ‘HAP’, komt van vrijdag 5 mei tot en met
zondag 7 mei voor een tweede keer naar
ons geliefde Kasteelpark in Schoten!
Een vijfentwintigtal mobiele keukentjes en
foodtrucks toveren het park aan het Kasteel
van Schoten weer om tot één groot openluchtrestaurant. Van bakfiets tot oude Citroënbestelwagentjes en authentieke Italiaanse Piaggiodriewielertjes: alles wat maar wielen heeft
wordt omgebouwd tot een hippe foodtruck.
Beleving, showcooking en lekker eten met
verse ingrediënten staan centraal. Vanuit deze
leuke foodtrucks serveert men het lekkerste
eten met verse ingrediënten recht voor jouw
neus. 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. Je komt
niets te kort aan de wijnbar en aan de toog met
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cocktails. Of kom van Belgische speciaalbieren
genieten in een authentiek cafeetje.
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. De nadruk ligt op duurzaamheid en ecologie. 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 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei
• Steeds van 12u00 tot 24u00
• www.hapfestival.be

[ cultuur ]

Matteo Simoni in de Kaekelaar
(en veel meer)
© Bram Van de Veire

Nieuw cultuurprogramma in aantocht

Wattman

Laïs

Goed nieuws voor cultuurfanaten: de cultuurbrochure met de voorstelling van het
nieuwe seizoen valt begin juni in je brievenbus. De brochure kan vanaf 7 juni ook
opgehaald worden aan de vrijetijdsbalie en
vanaf die datum staat het hele programma
online op www.ccschoten.be.

goede gewoonte staan er ook enkele muzikale kleppers op het menu, van de Frivole
Framboos tot Laïs.

Het programma ziet er alvast veelbelovend uit
met voor ieder wat wils! Voor wie benieuwd
is, lichten we alvast een tipje van de sluier:
We verwachten oude bekenden zoals het
Antwerpse MartHa!tentatief, onze buurman
Luc Caals, Kapitein Winokio, het Nederlandse
Toneelschap Beumer & Drost, De Roovers,
Nico Sturm en Jonas Van Geel en ook de
Schotense Ruth Beeckmans speelt samen
met haar kompanen Bruno Vanden Broecke
en Matteo Simoni volgend seizoen in De
Kaekelaar.
Maar we blijven niet bij oude bekenden, we
verwelkomen ook minder bekende gezichten
in Schoten: De bende van de Prins, Ontroerend
Goed en De Mannschaft bijvoorbeeld. En
Compagnie De Koe speelt volgend seizoen
voor de allereerste keer in Schoten! Naar

In de Wolken, Klaas Nachtergaele

Naast de gekendere artiesten reserveren we
ook enkele plekjes om nieuwe pareltjes te
ontdekken. Prachtige artiesten, waaronder Jan
Swerts, Maurits Pauwels en Jokke Schreurs
passeren volgend seizoen in De Kaekelaar.
Families dompelen we onder in de magie van
Sprookjes enzo, de heerlijk zotte creaties van
Tuning People, de prachtige muziekwereld van
Pantalone… En dat is lang nog niet alles!
Elk seizoen proberen we ook enkele ‘speciallekes’ in onze aanbod op te nemen.
Dit jaar organiseren we samen met buurgemeenten Brecht, Brasschaat, Schilde en
Kapellen ‘Fidelis Fortibus’ van Circus Ronaldo.
In onze eigen zaal brengt Ontroerend Goed
hun Engelstalige voorstelling ‘Fight Night’,
en families kunnen naar de première van de
Vlaamse animatiefilm ‘ZOOks’ komen kijken.
Na het succes van het Openingsfeest in 2016
gaan we ook dit seizoen weer met een knaller van een feest starten. Noteer zaterdag
2 september alvast in je agenda voor een
gezellige familienamiddag en twee gratis
concerten ‘s avonds!
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Frivole Framboos

Mee met onze tijd
Nieuw ticketingsysteem

Schoten investeert in digitalisering en vanaf
het nieuwe seizoen kan je dan ook online
tickets reserveren via een modern en innovatief ticketingsysteem. Gedaan met lange
wachtrijen: voor seizoen 2017-18 reserveer
je je tickets online vanuit je luie zetel!
Wie hier niet zo vertrouwd mee is, kan uiteraard nog steeds tickets reserveren aan de
vrijetijdsbalie.
Alle informatie en het stappenplan komen
tijdig online. Hou onze Facebook en onze
website www.ccschoten.be zeker in de gaten. Ook in onze seizoensbrochure en via de
gemeentelijke kanalen zal je alle informatie
vinden over het nieuwe systeem.

Tips & Tricks, Philip Van Ootegem

infoschotenmei

[ enquête ]

Een tevreden Schoten

Toekomstplannen
werken in
De resultaten van de enquête en bijhorende acties
Schoten
Algemene tevredenheid

Samenhang in de woonbuurt vs algemenE tevredenheid

Samenhang in de woonbuurten

UA-onderzoekster Sabine Rys stelde aan het
gemeentebestuur de resultaten voor van de
grootschalige tevredenheidsenquête die in het
najaar van 2016 massaal door jullie werd ingevuld. Meer dan 3850 ingevulde enquêtes kwamen binnen, wat een ongezien grote respons is.
Sabine was dan ook enorm tevreden: “Ik vond
het echt een leuke ervaring, zeker omdat er zo
veel mensen hebben deelgenomen – veel verwerking dus wel, haha – en ik kreeg ook veel
positieve reacties. Enkel de politieke discussie die er in de media aan werd opgehangen,
stelde me wat teleur. Daar ging de enquête
immers niet over.”
De resultaten zelf zijn ook bijzonder positief:
de algemene tevredenheid van de Schotenaren
over het leven in de gemeente ligt zeer hoog,
gaande van de algemene indruk tot specifieke
diensten, winkels, parken, enzovoort. Enkel
rond het thema ‘straten’ en ‘de zwakke weggebruiker’ waren de meningen meer verdeeld.
De komende jaren zal dan ook nog intens
gewerkt worden aan verschillende straten,
zoals de Borgeindstraat waarvan momenteel
de voetpaden, fietspaden en parkeerstroken
worden vernieuwd. De Borkelstraat wordt
volgend jaar compleet heraangelegd.

tevredenheid over de staat van de straten

De algemene opinie over parkeren op het
marktplein versus een plein vol terrasjes, en
een al dan niet autovrije Paalstraat bleken ongeveer 50-50 verdeeld. Wel zouden de meeste
mensen gerust iets verder willen parkeren om
de bermbomen in de Kasteeldreef te sparen
bij evenementen.

MENINGEN OVER PARKEREN

Een opvallend punt was de samenhang in de
woonbuurten. Blijkbaar voelen we ons tevreden en goed verbonden met onze buren, en
dat creëert dan weer een groter gevoel van
algemene tevredenheid over de rest van het
gemeenteleven. Het gemeentebestuur wil
daar dus zeker op blijven inzetten, en daarom
wordt binnenkort het project ‘Dag van de Buren’ gelanceerd (meer info hierover op p.3!).
Daarnaast wordt ook nagedacht over eventuele
subsidies voor straatfeesten in het algemeen.

Welke wegenwerken
komen er nog aan?
Al heel wat straten en wijken kregen de voorbije jaren een nieuwe riolering en dito wegdek.
Denk maar aan de afgeronde projecten in SAS
6, Kalstraat, Klarre Warre, Laarsebeekdreef…
Momenteel wordt er nog hard gewerkt in de
Kuipersstraat, Heidebloemlei en Berkenrode.
En in de Jozef Jennesstraat, Jozef Verhaegenstraat, en de Nachtegalenlei mag men stilaan
beginnen uitkijken naar een nieuwe straat.
De huidige bestuursploeg heeft intussen
ook haar prioriteiten bepaald op iets langere
termijn en de nodige budgetten vrijgemaakt
voor de herinrichting van de volgende straten:
Dossiers die in 2017 opgestart worden zijn
de weg- en rioleringswerken in de Villerslei
(vanaf de brug over het Kempisch kanaal tot
de Alfons Servaislei) en de Borkelstraat. Dit
houdt in dat de eerste besprekingen gevoerd
worden met de ontwerper, de nutsmaatschappijen, de rioolbeheerder en uiteraard
de betrokken buurtbewoners en wijkbesturen. Op basis daarvan wordt een ontwerp
opgemaakt en vervolgens een aannemer
aangesteld die dan in de loop van 2019 de
werken zal uitvoeren.
In 2018 starten de besprekingen over
de heraanleg van de Stanislas Meeuslei
plus de omleiding van de Eethuisbeek via
Stanislas Meeuslei en Andre Ullenslei naar
de regenafvoer van de Deuzeldlaan. Verder
komen in 2018 ook nog de Leeuwerikenlei,
Kwikstaartlei en Rosierslei aan bod.
Tot slot zal onderzocht worden of er nog
budgettaire ruimte is voor een herstelling
van de voetpaden in de Alfons Verdijckstraat.

De gemeentelijke communicatie lijken de
Schotenaren prima te vinden. Al willen sommigen graag nog meer gebruik maken van
de inspraakmogelijkheden – iets waarvoor
het bestuur altijd open staat. Om verder te
onderzoeken wat jullie precies van de gemeentelijke communicatie vinden, starten
we binnenkort een diepgaander communicatieonderzoek op!
In de Kuipersstraat wordt alvast stevig gewerkt.
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[ open ruimte ]

Minder beton = minder wateroverlast
Vallei van de Laarse Beek blijft grotendeels groen
Het belang van
overstromingsgebieden
Hoe gek het ook klinkt, Vlaanderen verdroogt.
Dat is naast versnippering één van de grootste
milieuproblemen, waarmee we zelfs vergeleken worden met Spanje. Door de klimaatopwarming en het hoge verbruik van (grond)water
droogt alles uit. En als het dan eens regent
of onweert, kan de neerslag niet in de bodem
dringen doordat bijna overal beton ligt. Het
water stroomt dan af in riolen, die de aanvoer
niet aankunnen en… overlopen.
Overstromingsgebieden moeten dit probleem
helpen aanpakken. Het zijn gebieden waar
een soort van betonstop geldt zodat bij veel
regen het water er in de grond kan sijpelen
en de omliggende gebieden zo minder snel
overstromen. Ook Schoten heeft zulke zones,
denk maar aan de vallei van de Laarse Beek.

De vallei van de Laarse Beek
Die vallei ligt er hoogte van de hoge berm van
de hogesnelheidslijn Antwerpen-Rotterdam,
net achter de Laarsebeekdreef, en is het oudste bekende landbouwgebied van Schoten. De
Laarse Beek verdeelt dit gebied in een Schotens en Brasschaats deel. Er werd nu bepaald
dat het Schotense gedeelte van deze zone
sowieso groen zal blijven, en de functie van

overstromingsgebied dus behouden blijft. In
het Brasschaatse gedeelte mogen de hoogste
delen nog wel bebouwd worden, maar de lager
gelegen delen blijven gevrijwaard van verharding. Belangrijk is dat het totale waterbergend
volume niet zal verkleinen, en dat is een goede
zaak voor de vallei van de Laarse Beek.

Het Leeg - Rietbeemden
De Brasschaatse wijk Het Leeg – Rietbeemden
bevindt zich in deze vallei van de Laarse Beek,
en is zogenaamd ‘signaalgebied’. Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden die
voor woonuitbreiding of bijvoorbeeld industrie
kunnen dienen, maar waar het watersysteem
mogelijk om een andere bestemming vraagt.
Als blijkt dat het risico op wateroverlast te groot
wordt, wordt de bestemming dus aangepast.
De overheid houdt deze zones extra in de gaten
omdat die in de toekomst overstromingen het
hoofd kunnen bieden.
Er waren plannen om aan de bestaande woonwijk bij te bouwen, maar na aquanautische
studies bleek dat ook dit gebied een belangrijke rol als overstromingsgebied te spelen
heeft, en dus mag het niet verder bebouwd
worden. Nu wordt bekeken wat er verder met
dit gebied zal gebeuren en hoe het beheerd
kan worden. Dat kan natuurinrichting zijn, maar
ook beheerslandbouw, of natuurbouw.
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Wat kan ik zelf doen tegen
wateroverlast?
• Leg een extensief groendak aan – bij een
zomeronweer buffert dit het hemelwater
aanzienlijk!
• Installeer een regenwaterput (voor sanitair
water, wassen en tuin) of een regenwaterton (daar krijg je gemeentesubsidies voor).
• Vermijd verhardingen in tuin en vooral
voortuin.
• Koppel de hemelwaterafvoer af van de
riolering, en laat deze uitkomen in vijver,
wadi of gracht.

De vallei van de Laarse Beek
bezoeken?
Naast het opvangen van overstromingen, heeft
dit gebied natuurlijk ook veel te bieden voor
natuurliefhebbers. Je bezoekt het via de Laarsebeekdreef, waar nu een fiets- en wandelpad
wordt aangelegd. De Golf van Brasschaat sluit
hierop aan, en op termijn komt er misschien
een fietssnelweg van Brecht naar Schoten.
De Laarse Beek is een belangrijke waterloop
met Europese bescherming, een ‘habitatgebied’, waar bepaalde organismen zich thuis
voelen – hier is dat de rivierdonderpad, een
zeldzame vissoort – maar ook libellen, zoals
de Bosbeekjuffer. Geen wonder dat je hier
vaak de ijsvogel aantreft, en ook de grote gele
kwikstaart! Tijd voor een lentewandelingetje?
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Bezoek de vernieuwde Braembibliotheek!
Oude nieuwe bib bijna af

Er wordt hard gewerkt in de Braembibliotheek!
Na vele moeizame jaren, als gevolg van een
aantal faillissementen, zijn de renovatiewerken
nu bijna voltooid. De bibliotheek – ontworpen
door de vermaarde architect Renaat Braem
en reeds geklasseerd als monument – werd
volledig hersteld en aangepast aan de hedendaagse normen en vereisten.

Wat gebeurt er allemaal?
Het gebouw werd volledig onder handen
genomen: het dak is vernieuwd en er werden
nieuwe koepels geplaatst. Waar nodig werd
het beton hersteld en asbest verwijderd. Ook
de veiligheid werd aangepast: het gebouw
werd opgedeeld in compartimenten, er werden bijkomende trapleuningen voorzien en
vluchtwegen gemaakt. Er is nu een ruime lift
en er zijn gehandicaptentoiletten.
Het gebouw werd bovendien volledig hersteld
volgens het oorspronkelijk concept van Braem;
volledig herschilderd in de oorspronkelijke
kleuren, een nieuwe vloer gelegd, de vier
elementen (water, lucht, aarde en vuur) in

ere hersteld… Voorts wordt de bibliotheek nu
aangepast aan de noden van de 21ste eeuw en
opnieuw helemaal ingericht.
We mogen terecht trots zijn op ons Schotens
monument! Met fierheid nodigen we u dan
ook uit om onze – nog lege – bibliotheek te
komen bewonderen:
• Op zaterdag 3 juni organiseren we rondleidingen in de bibliotheek. Hierbij komt u meer
te weten over de historiek van het gebouw
en over de visie van Braem op architectuur
en op bibliotheken. Deze rondleidingen zijn
gratis, maar op voorhand inschrijven is verplicht. Meer info over deze geleide bezoeken
vind je op de website www.schoten.be en
schoten.bibliotheek.be .
• Op zondag 4 juni mag je vrij een bezoekje
brengen aan de Braembibliotheek tussen
10 en 18 uur.

Wanneer staan er weer boeken?
Wij hopen om in de herfst onze mooie Braembibliotheek te kunnen heropenen. Maar daarover
lees je binnenkort meer.

Boekenwurmen zoeken samen beste boek
De Kinder- en Jeugdjury leest
De Schotense bibliotheek doet al twintig jaar
mee aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen
(KJV)! De jeugdige juryleden lezen samen acht
genomineerde boeken uit hun leeftijdscategorie en stemmen voor het allerbeste boek.

meedoen met de internetjury! Vergis je niet,
alle boeken worden heel kritisch besproken:
de juryleden verdedigen enthousiast de boeken die ze leuk vonden en zijn genadeloos
voor de minder goede boeken.

In Schoten zijn vier leeftijdsgroepen actief, van
acht tot zestien jaar. Deze juryleden komen
regelmatig samen met hun leesgroepje en
begeleider om de boeken te bespreken. Wie
niet kan aansluiten bij een leesgroep, kan zelfs

De genomineerde boeken zijn altijd heel
gevarieerd – spannende, romantische,
hartverscheurende of grappige verhalen: ze
zitten allemaal in de selectie. Ook gedichten,
graphic novels en zelfs informatieve boeken
komen in aanmerking. De juryleden zijn zelf
erg enthousiast over dat gevarieerde aanbod:
“Zonder de KJV zou ik altijd dezelfde boeken
kiezen. Dankzij KJV leer ik ook boeken kennen die ik anders nooit zou lezen!”
De juryleden zien nog meer voordelen in
de KJV: “Veel lezen is goed, want zo leer je
nieuwe woorden en maak je minder spellingsfouten.” “Ik zeg altijd aan mijn juf dat
ik bij de KJV zit. Ik mag dan mijn KJV-boek
ook gebruiken voor mijn boekbespreking.” “In
de KJV leer je meer dan alleen maar lezen:
je leert er ook nadenken over de boeken en
luisteren naar de meningen van anderen.”

infoschotenmei
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Soms is het doorbijten: “Niet elk boek is even
leuk. Het is dan niet makkelijk om het uit te
lezen, maar als ik het toch volhoud ben ik
altijd trots op mezelf. En soms merk ik op het
einde dat het boek eigenlijk toch wel meeviel.”
Op zes maanden tijd acht boeken lezen die je
niet zelf mag kiezen: dat is een serieuze inspanning. Daarom worden alle juryleden op het
einde van het leesjaar beloond met een feestelijke receptie in het kasteel van Schoten, waar
bekend wordt gemaakt welke boeken hebben
gewonnen. De Schotense lezers verkozen dit
jaar: ‘Wacht! Het anti-verveelboek van Tante
Bees en Tante Toes’, ‘Spijkerzwijgen’, ‘Naar de
top’ en ‘Ik geef je de zon’. Daarna telt de KJV
alle resultaten uit heel Vlaanderen samen en
bekroont de winnende boeken.
• Ook meedoen met de KJV? De inschrijvingsperiode loopt steeds van eind augustus tot
half september. Extra begeleiders zijn van
harte welkom. Hou voor info over de inschrijvingen schoten.bibliotheek.be in de gaten!
• Voor meer informatie over KJV en de werking
in Schoten kan je terecht bij de coördinator
Britt Duthoy (britt.duthoy@schoten.be).

[ veiligheid ]

Door weer en wind

Gemachtigde verkeersopzichter
Hitte, koude, regen, storm… niets weerhoudt
een gemachtigde verkeersopzichter ervan om
aan onze schoolpoorten kinderen en ouders
veilig de rijweg over te helpen.
Als kerntaak helpt een gemachtigde verkeersopzichter kinderen, scholieren, personen met
een beperking of bejaarden om veilig de baan
over te steken. Hij is bevoegd om het verkeer
stil te leggen en laat de voetgangers even
wachten als de situatie (nog) niet veilig is.
Een gemachtigd verkeersopzichter is echter
geen hulpagent of inspecteur en mag dus geen
proces-verbaal opstellen. Verkeersinbreuken
kan hij natuurlijk wel aan de politie signaleren.

Geen overbodige luxe
Onder een pril ochtendzonnetje ontmoeten we
Yvonne Van Driel (57) die sinds anderhalf jaar
het verkeer aan Wijkschool Donk (Lindenlei)
in veilige banen leidt.
“Als actief werkzoekende ben ik blij dat mij,
in afwachting van een vaste betrekking, deze
taak werd aangeboden”, vertelt Yvonne. “Ik ben
graag buiten en vind het fijn om iets terug te
doen voor de gemeenschap. Zo graveer ik als
vrijwilliger ook schoolfietsen, steek een handje
toe bij de Park Happening, enzovoort. Maar
als gemachtigd verkeersopzichter vind ik het
uiteraard het allerbelangrijkste om kinderen en
hun ouders veilig te helpen oversteken – en
dat wordt door hen erg gewaardeerd!”
“Het maakt me dan ook niet veel uit of ik hier in
de hitte of in de kou en de regen sta. Maar het

is wel jammer dat niet alle chauffeurs evenveel
respect voor ons hebben… Nochtans zijn gemachtigde verkeersopzichters echt wel nodig;
denk maar aan dat zesjarige jongetje dat eind
februari aan een schoolpoort in Brugge werd
aangereden… We zijn geen overbodige luxe.”

Wie zijn deze stille helden?
“In Schoten wordt deze taak al twintig jaar
in eerste instantie uitgevoerd door personen
met een PWA-statuut, aangevuld door vrijwilligers,” weet verkeersconsulente Erika Baluwé.
“Momenteel zijn er twaalf PWA’ers aan de slag
als gemachtigd opzichter; negen mannen en
drie vrouwen.”

Vereisten
voor gemachtigde opzichters:
• min. 18 jaar oud
• een opleiding door Lokale Politie Schoten
• gemachtigd door de burgemeester.
voor gemachtigde opzichters 
met PWA-statuut:
• jonger dan 45 jaar: 2 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos
• vanaf 45 jaar: 6 maanden volledig uitkeringsgerechtigd werkloos of 24 maanden
volledig uitkeringsgerechtigd werkloos
tijdens de laatste 36 maanden
• leefloners ingeschreven als werkzoekende
komen in aanmerking
Voelt u zich geroepen om ook gemachtigd
verkeersopzichter te worden?
• PWA’ers contacteren Melissa Stuyck, Curielaan 1, Schoten, 03 680 27 73, melissa.
stuyck@schoten.be
• Vrijwilligers contacteren verkeersconsulente
Erika Baluwé, Verbertstraat 3, Schoten, 03
680 09 08, erika.baluwe@schoten.be

PWA?
Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap,
afgekort PWA, is een vzw die langdurig werklozen toelaat om activiteiten uit te oefenen
die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone
arbeidscircuit.
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[ kids ]

Een week voor mama’s, papa’s en kids!
Week van de Opvoeding 16-23 mei

De Week van de Opvoeding wordt dit jaar georganiseerd van 16 tot 23 mei. Omdat kinderen grootbrengen een
belangrijke taak is – en ook niet altijd even makkelijk – wordt tijdens deze week opvoeden in de kijker geplaatst. Dit
is ondertussen de twaalfde editie van de Week van de Opvoeding. Het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning
(EXPOO) van de Vlaamse Overheid maakte begin november het nieuwe thema van de Week van de Opvoeding
bekend. Met “Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten…” benadrukt EXPOO dat opvoeden vooral in de
dagelijkse dingen zit, ook al doet de stortvloed aan opvoedboeken, -modellen en -theorieën ons dat soms vergeten.
Samen rond tafel zitten, ervaringen delen, luisteren naar elkaar, soms ook verschillen van mening, ruziën en
het weer goed maken, je emoties tonen… Dát is open en betrokken opvoeden – niet vanuit een theoretisch
model maar vanuit een authentieke beleving. Al deze momenten gaan over samen leren leven en rekening
houden met elkaar. Samen praten over emoties werkt verbindend; als je benoemt dat je verdrietig of boos bent
en daardoor soms prikkelbaar of kortaf reageert, leert je kind respect hebben voor en rekening houden met die
gevoelens, een eigenschap waar het zijn latere leven deugd zal van hebben. Rond dit thema organiseert de
gemeente een aantal activiteiten:

Film ‘Binnenstebuiten’

Dodehoekdemonstratie

Met de film ‘Binnenstebuiten’ slaat het Cultuurcentrum meteen de nagel op de kop.
‘Binnenstebuiten’ laat zien wat er gebeurt in
het hoofd van de jonge Riley als ze halsoverkop moet verhuizen van een klein dorp naar
het grote San Francisco. De vijf emoties van
het meisje, Plezier, Angst, Woede, Afkeer en
Verdriet, proberen haar zo goed en zo kwaad
als ze kunnen door de nieuwe situatie heen
te leiden. Maar terwijl Plezier vroeger altijd de
overhand had, krijgen de andere bewoners
van Rileys hoofd nu een stuk meer te doen.
De film is een wondermooie boodschap over
emoties en het uiten van verdriet. Een film die
iedere ouder en elk kind gezien moet hebben!

Vrachtwagens die rechts afslaan veroorzaken
maandelijks minsten één fataal dodehoekongeval en maken tal van zware gewonden
onder fietsers. Hoe goed de bestuurder ook
oplet, de kans dat hij de fietser letterlijk over
het hoofd ziet blijft bestaan…

Woensdag 17 mei, 14u00
Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, Schoten
Reservatie en info: ccticket@schoten.be of
03 680 23 40

In het kader van de week van de opvoeding
biedt de gemeente Schoten de basisscholen
de mogelijkheid om deel te nemen aan een dodehoekdemonstratie. Met deze demonstratie
wil de gemeente kinderen sensibiliseren over
de beperkte zichtbaarheid die ze hebben naar
vrachtwagenchauffeurs toe.
Opleiding voor zesde leerjaren: ca. 45 min.
16/05, 17/05, 18/05 - Brandweerkazerne
Wegens het succes van de vorige jaren zullen scholen ook op maandag 15/05 kunnen
deelnemen aan dit aanbod.

Gezinsontbijt
De gezinsbond organiseert haar jaarlijkse
gezinsontbijt op zondag 21 mei in het park
van Schoten. Je brengt een zitje, dekentje,
bestek en bekers mee, en kan dan kiezen
uit het uitgebreide buffet. Er is voor ieder
wat wils: brood, beleg, fruit, ontbijtgranen, ei,
koffie, thee, vruchtensap… Zelfs lekkere pannenkoeken en spiegeleitjes! Tijdens het ontbijt
kunnen kinderen en/of hun ouders deelnemen
aan een aantal gratis activiteiten.
De gezinsbond verwelkomt dit jaar opnieuw
het Mama Café op haar evenement dat voor de
verandering op locatie gaat met haar pop-up
Mama Café. Vrouwen die interesse hebben om
kennis te maken met dit borstvoedingsinitiatief
zijn dus van harte welkom!
Meteen na het ontbijt vertrekt er een leuke
vertelwandeling voor jong en oud door het
gemeentepark. De interculturele vertellers
van onder andere vzw ‘De Verhalenwerf’
nemen je mee in een wereld vol avontuurlijke
sprookjes.
Aansluitend aan het ontbijt ben je ook welkom
voor een gratis vorming voor ouders over
sociale vaardigheden van kinderen tussen 5
en 12 jaar. Hoe ga je om met ruzies thuis?
Hoe help je kinderen in hun conflicten met
leeftijdsgenoten? Hoe stimuleer je hen
om respectvol met elkaar om te gaan? De
Gezinsbond voorziet opvang tijdens deze vorming.

Ontbijt:
• Zondag 21 mei – Park van Schoten
• 09u00 – 11u30
• Betaal tegen 13 mei op rekeningnummer  
BE55 4163 2246 2144 van de Gezinsbond
• 5€ (maximaal 24€ per gezin) – voor leden
van de Gezinsbond
• 7,5€ voor niet-leden
• Gratis voor kinderen tot 6 jaar
• leen.chabot@telenet.be / 03 336 47 25
Vertelwandeling:
• Zondag 21 mei – Park van Schoten
• 11u30 – 12u30
• Inschrijven niet verplicht
• jeugddienst@schoten.be / 03 685 19 18
Vorming sociale vaardigheden:
• Zondag 21 mei – Kasteel Van Schoten
• 12u00
• Schrijf in via guido.jacobs1@telenet.be /
03 288 81 91

infoschotenmei
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Bewegen is
kinderspel
Doe-sessies
‘Peuters in actie’

Hinkelpaden,
krijttekeningen
en fietsparcours
Speelstraat organiseren

Je kinderen zorgeloos op straat laten
spelen tijdens de zomervakantie – enkel
iets van ‘de goeien ouwen tijd’, of nu ook
nog mogelijk? Midden op straat spelen
met krijt, stepjes, fietsen, noem maar op,
zónder omver gereden te worden door
auto’s... jazeker, het kan!
Tussen 5 juli en 30 augustus kan je samen
met je buren jullie straat kandidaat stellen als speelstraat. Kinderen kunnen dan
op woensdag en/of op vrijdag een halve
dag onbezorgd en veilig op straat spelen.
Nadarhekken houden de auto’s tegen en
chauffeurs worden er met een kleurrijk
speelstraatlogo attent op gemaakt dat ze
moeten omrijden.

Infosessie zindelijkheid
Op 23 mei sluiten we de Week van de Opvoeding af met een infosessie over zindelijkheid.
Op vraag van de Schotense basisscholen
zet het Huis van het Kind dit jaar in op sensibilisatie rond zindelijkheidstraining. Deze
vorming zal plaatsvinden voor alle ouders met
instappers in een van de kleuterscholen in de
gemeente; zij krijgen een brief met alle info.
Dinsdag 23 mei
Sint-Lutgardis Openluchtschool, Sint-Mariaten-Boslei 10, 900 Schoten

Praat er over met je buren of wijkvereniging!
Wie zijn of haar straat kandidaat wil stellen als speelstraat dient een gezamenlijke
aanvraag in bij de jeugddienst of online via
www.schoten.be/speelstraat. We vragen
wel dat je vooraf in de eigen straat een
kleine enquête afneemt om na te gaan of
er wel voldoende draagvlak is. We streven
naar een goedkeuring van 80% van de
betrokken bewoners. Dit is ook verplicht
in de straten die in het verleden al speelstraat waren. Houd er ook rekening mee
dat enkele geëngageerde mama’s en/of
papa’s tijdens de zomer de hekken moeten
plaatsen en weghalen.

Spelen en bewegen is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van jonge kinderen: tijdens hun
peuterjaren wordt de basis gelegd voor het
aanleren van lezen, schrijven en rekenen.
Daarom organiseren het Huis van het Kind,
Kind en Preventie en de Christelijke Mutualiteit gratis doe-sessies voor (groot)ouders en
hun peuters.
Tijdens deze sessies worden er leuke bewegingsspelletjes en oefeningen aangeleerd die
de peuter helpen bij de ontwikkeling van reflexen, zintuigen en evenwicht, besef van tijd,
ruimte en eigen lichaam én bewegingen van
handen, vingers en het hele lijf. Bijvoorbeeld
bellen blazen om de oog-mondcoördinatie te
stimuleren, wiegen in een schommelhanddoek
voor de prikkeling van het evenwichtsorgaan…
Uiteraard wordt dit alles op een heel speelse
en eenvoudige manier aangebracht, en dat
onder deskundige begeleiding. Nadien kan je
de oefeningen gewoon thuis verderzetten. Je
hoeft je dus enkel nog in te schrijven! Vergeet
ook zeker je badhanddoek en comfortabele
outfit niet mee te brengen!
• 13 juni en 3 oktober 2017, 10u00 – 11u00
• Park-iet (lokaal jeugddienst naast Riddershoeve in het park), Kasteeldreef 42
• Voor (groot)ouders met hun peuter tussen
1 en 3 jaar
• Vooraf inschrijven op naam van je peuter
via www.cm.be/agenda, de website van
het ocmw of bel 03 470 21 53
• Deelname is voor iedereen gratis!

Enquêteformulieren en meer informatie
over de speelstraten ontvang je bij de
jeugddienst of online via www.schoten.
be/speelstraat. We vragen de kandidaatspeelstraten hun aanvragen ten laatste
14 mei in te dienen.
Jeugddienst: Sint-Cordulastraat 10,
jeugddienst@schoten.be, 03 685 19 18
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[ onthaalouders + park happening ]

Thuis werken, belastingvrije
inkomsten en je eigen baas
Kies jij voor onthaalouderschap?
Heb je een groot hart voor de allerkleinsten?
Wil je hen helpen opgroeien en ontwikkelen?
Doe je dat liefst in jouw vertrouwde huiselijke omgeving met tal van voordelen? Dan
is onthaalouder worden vast iets voor jou!
De Schotense Dienst voor Onthaalouders
startte op 12 mei 1986, met amper 4 onthaalouders en 10 kindjes. Maar de dienst
groeide gestaag en in 2000 kregen ze een
erkenning voor 42 onthaalouders. Daarna
veranderde de regelgeving en werden ze
erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin
voor 177 voltijdse kindplaatsen.
In Vlaanderen zijn er momenteel zo’n vijfduizend enthousiaste onthaalhouders die elke
dag opnieuw met veel toewijding de zorg
voor andermans kinderen op zich nemen.
Toch daalt jammer genoeg jaarlijks het aantal actieve onthaalouders, ook in Schoten.
Momenteel zijn in onze gemeente nog maar
30 onthaalouders die dagdagelijks zorgen
voor 358 kindjes.
We zijn als lokaal bestuur dus dringend
op zoek naar nieuwe onthaalouders, want
gezinsopvang is en blijft nodig. Grote troeven hierbij zijn immers de gezinssfeer, de
kleinschaligheid, de bereikbaarheid én de
flexibiliteit qua leeftijd (0 – 12 jaar).

infoschotenmei

De kinderen worden opgevangen bij de onthaalouders thuis; vandaar de term ‘gezinsopvang’. De onthaalouders ontvangen een
belastingvrije vergoeding per dag per kind,
en zijn vrij om te kiezen hoe ze hun werk
organiseren.
Als onthaalouder doe je deze opvang alleen of
samen met een andere onthaalouder. Samenwerkende onthaalouders hebben twee opties:
maximaal acht kindjes tegelijkertijd opvangen
(en dus gezinsopvang blijven) of maximaal
veertien kindjes tegelijkertijd opvangen – dan
gelden er andere voorschriften op gebied van
brand- en voedselveiligheid.
Ouders kunnen gerust zijn dat de opvang
wordt gedaan door bekwame mensen, die de
kinderen met veel enthousiasme en kennis
van zaken bijstaan in hun lichamelijke, motorische, sociale en emotionele ontwikkeling.
De onthaalouders worden immers ondersteund
door de Dienst voor Onthaalouders, die hen
vooral begeleidt via huisbezoeken en vormingsactiviteiten.
Vermoed je dat dit iets voor jou zou kunnen
zijn, twijfel dan zeker niet om meer informatie
op te vragen. De Dienst voor Onthaalouders
ontvangt je met open armen!
• Verbertstraat 27, Schoten
• 03 680 06 13/14/34
• www.ikwordonthaalouder.be

12

6 6
6

Park Happening
Schoten blaast
20 kaarsjes uit
Feest met comebacks

Het programma van Park Happening Schoten
is bekend! De organisatoren van Park Happening wilden voor deze twintigste verjaardag
een mooie programmatie; met Natalia als
headliner pakken ze dan ook groots uit om
hun jubileumeditie te vieren. Opvallend is dat
zo goed als alle artiesten voor dit jaar een
comeback maken. Niels Destadsbader stond
in 2015 al op het podium met Café Flamand
en zal dit jaar met zijn eigen band het publiek
opwarmen. Kaatje mochten we nog verwelkomen in 2012 maar brengt nu haar vrienden
Kamiel en Viktor mee. De feesteditie wordt
afgesloten door een DJ-act die de laatste jaren steevast voor de jeugd wordt geprogrammeerd… De jeugddienst hoopt met Laston &
Geo 2017 in schoonheid te kunnen afsluiten.
Houd zeker de gemeentelijke website in de
gaten en de Facebookaccount van de jeugddienst voor updates en de laatste nieuwtjes
over Park Happening Schoten 2017!

[ alcohol + groengevel ]

‘Bezint
eer ge drinkt’
Jongeren en alcohol
In 2016 kregen de jeugddienst en de dienst
integrale veiligheid uiteenlopende vragen en
klachten omtrent alcoholgebruik bij minderjarige jongeren. De diensten bundelden hun
krachten en startten een onderzoek. Snel bleek
dat voornamelijk het ‘voordrinken’ of ‘indrinken’
bij jongeren vaak voor problemen zorgt.
Indrinken doen jongeren voordat ze echt
uitgaan, om verschillende redenen – vaak
om alvast in de ‘juiste’ stemming te geraken,
en ook omdat het goedkoper is dan in discotheken. Dit indrinken gaat soms gepaard
met drankspelletjes of bingedrinken, waarbij
ze proberen om zo snel en zoveel mogelijk
alcohol binnen te krijgen.
Volgens een bevraging van de VAD tijdens het
schooljaar 2012-2013 deed 19% van de leerlingen in het secundair onderwijs ooit aan bingedrinken. Volgens een recent interview met het
Sint-Augustinusziekenhuis in Antwerpen stijgt
het aantal opnames op de spoedafdeling van
jongeren met een alcoholintoxicatie én worden
de slachtoffers alsmaar jonger.

De gemeente wil jongeren sensibiliseren om
vooral bewust om te gaan met alcohol. In april
zal daarom een Nederlands theatergezelschap
het onderwerp ter sprake brengen tijdens
een interactief toneelstuk in alle tweede
jaren van de Schotense middelbare scholen.
De gemeente kon rekenen op de steun van
politie, VAGGA en het opvoedingspunt om dit
project ook uit te rollen naar ouders, scholen
en organisatoren van evenementen.
Op 13 februari vond reeds een vorming voor
leerkrachten plaats i.s.m. VAGGA (Vereniging
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Ant-

werpen). Een preventiewerker ondersteunt
scholen in het opmaken van een alcohol- en
drugbeleid, en geeft tips en informatie over
(alcoholische) producten, signaalherkenning,
omgaan met het onderwerp… Daarnaast
werd er ook een folder opgemaakt met een
stappenplan dat uitlegt waar je als organisator
rekening mee moet houden als je jongeren op
je fuif of feest verwacht.
Op www.vad.be vind je ook handige gidsen
die begeleiding kunnen bieden rond alcohol,
tabak en drugs voor leerkrachten en ouders
van tieners.

Groen voor Grijs!

wordt het omgevingslawaai gedempt. Enkel bij
beschadigde muren zijn planten geen aanrader.

Een verticaal tuintje voor alle Schotenaren

De gemeente Schoten heeft in haar politiereglement een reglement opgenomen zodat alle
Schotenaren een geveltuintje kunnen aanleggen. Na toestemming van het gemeentebestuur
mag je dus stoeptegels verwijderen waar je
je geveltuin aanplant tegen de muur. Let wel
op, na aanleg van het geveltuintje moet het
voetpad nog minstens 120cm breed zijn, zodat
de buurtbewoners het voetpad vlot kunnen
blijven gebruiken.

Heb je al gehoord van een ‘groengevel’? Daar
heb je geen groene verf voor nodig, maar wel
klimop (of eender welke klimplant!). De groene
klimmende plant gebruikt de gevel als steun
en klimhulp waardoor hij de achterliggende
muur camoufleert. Zo’n groene gevel kleedt je
woning als het ware aan, en is een verademing
voor het leefmilieu.
De verticale tuin filtert fijn stof en CO2 uit de lucht,
produceert zuurstof, koelt de omgeving en je woning af tijdens de zomermaanden en biedt een
nestplaats aan vogels – om nog te zwijgen over
het esthetische effect. Want zeg nu zelf, wie kan
weerstaan aan de charme van zo’n vrolijk huis?
Vaak wordt gedacht dat klimplanten een muur
beschadigen, maar niets is minder waar…
Muren met vegetatie gaan langer mee! De
klimplant gebruikt de muur enkel als steun en
klimhulp, en beschermt deze tegen slagregen
en gure wind. Ook zorgt het groen voor een
koelere binnenhuistemperatuur in de zomer en
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Praktisch
• Neem voor toestemming contact op met de
milieudienst via 03 685 04 62 of milieudienst@schoten.be.
• Verwijder één rijtje stoeptegels aan je gevel
(tot maximum 30 cm van de muur).
• Graaf in de opening van de tegel een plantgat
van 30 cm diep.
• Vul dit gat op met organische potgrond.
• Plant hierin de klimplant die je mooi vindt.
• Omrand de plantbedding met rechtopstaande
tegels, zodat het voetpad niet verzakt.
Surf naar www.schoten.be/gevelbegroening
voor een heleboel extra tips en inspiratie!

infoschotenmei
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Doe mij maar een energieaudit
en wat zonnepanelen!
Groen licht voor groene samenaankopen
Energieaudit

Zonnepanelen

Is je woning klaar voor de volgende dertig jaar? Zit
je goed qua comfort en is je energiefactuur niet te
hoog, of zou het toch beter kunnen? Misschien
wil je je woning wel renoveren, maar weet je niet
waar te beginnen.

Zijn zonnepanelen nog wel rendabel? Je betaalt
nu toch een prosumententaks voor het dubbel
gebruik van het elektriciteitsnet? Dat klopt, maar
ook de elektriciteitsprijs is gestegen door stijgende
distributiekosten, het wegvallen van de gratis
elektriciteit en de verhoogde energiebijdrage... Net
daarom wil de provincie met de groepsaankoop van
zonnepanelen haar inwoners maximaal ondersteunen om toch in groene elektriciteit te investeren.
We doen dit door een totale begeleiding te bieden,
van offerte tot goede werking van de installatie.

Je woning energiezuinig maken lijkt een hele
opdracht. Gelukkig kan een renovatieaudit je
daarbij helpen! Tijdens deze audit of inspectie
wordt je woning onder de loep genomen door een
expert – alle onderdelen van de woning worden
bekeken: dak, gevels, vloer, beglazing, verwarming,
verlichting, waterverbruik… En ook de mogelijkheden voor zonneboiler of zonnepanelen worden
in kaart gebracht.
Als resultaat ontvang je een overzichtelijk verslag
waarin allerlei maatregelen worden beschreven,
specifiek voor jouw woning. Daarnaast krijg je
advies over eventuele premies en financiering.
Je kiest dan zelf welke maatregelen je kan en
wil uitvoeren en welke bijhorende besparingen je
daarmee doet.
Wie in Schoten intekent bij de samenaankoop voor
energieaudits krijgt de firma E-Manager over de
vloer. Zij voeren deze renovatieaudits uit tegen een
vooraf vastgelegde prijs en volgens een uniform
stramien. Zo moet je zelf niet meer op zoek naar
een partner en kan je snel van start gaan.
Beslis je op basis van deze energieaudit om
minstens twee structurele energiebesparende
maatregelen te nemen, dan schenkt de gemeente
je een subsidie van maximum 500 euro!
• Infoavond 24 mei, 19u30
• DC Cogelshof, Deuzeldlaan 49
• www.igean.be (data van infomomenten in
buurgemeentes – ook daar ben je welkom)

Plaats je nu zonnepanelen dan zijn die in ongeveer
tien jaar terugverdiend. En nadien kan je nog zeker
vijftien jaar genieten van je zelfopgewekte groene
elektriciteit!
Tijdens de vorige groepsaankoop schreven in totaal
meer dan 14.000 huishoudens van de provincie
Antwerpen zich in. Ook in Schoten ontvingen 287
inschrijvers een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Tijdens de vorige drie edities
werden alvast een 150-tal nieuwe fotovoltaïsche installaties in Schoten geplaatst! Ben jij de volgende?
• Inschrijven voor samenaankoop:
30 mei – 8 augustus
• www. Samengaanwegroener.be
• 0800 26 177 (gratis nummer)
• Infoavond 24 mei, 19u30
DC Cogelshof, Deuzeldlaan 49
Check via www.energiesparen.be/zonnekaart
alvast of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen.
Klik op je dak voor gedetailleerde info en krijg
een gepersonaliseerde infofiche op onze extra
infoavond over zonne-energie op 21 juni (adres
bij inschrijving doorgeven). Schrijf je daar meteen
vrijblijvend in voor de groepsaankoop zonnepanelen van de provincie Antwerpen. Ook al je vragen
omtrent zonneboilers of fotovoltaïsche installaties
worden beantwoord.
• Extra infoavond: woensdag 21 juni, 19u30
• Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10
• Inschrijven: milieudienst@schoten.be

Groene stroom & gas
Groene stroom is beter voor het milieu én je portemonnee! Doe daarom mee met de groepsaankoop
van groene stroom en gas. Gezinnen, KMO’s en
verenigingen kunnen zich jaarlijks vrijblijvend
inschrijven. Voor KMO’s gaat het over professionele
contracten.
• Inschrijven voor samenaankoop: tot 10 oktober
• www.samengaanwegroener.be

infoschotenmei
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Kom binnen
in mijn buiten
Tweede opentuinendag
3-4 juni
Dit jaar wordt voor de tweede maal een Schotense opentuinendag georganiseerd onder
het thema: KOM BINNEN IN MIJN BUITEN.
In het weekend van de Opentuinendag van
Velt gaan er ook enkele privé-tuinen hun
‘buiten’ openstellen voor publiek. Vordenstein is op zondag de spil van het gebeuren.
In het prachtige domein gaan wandelingen
door en op het plein voor de Oranjerie zal de
milieudienst, geflankeerd door nog enkele
groengelinkte standen, het infopunt worden
van de dag. Je kan er dan ook de volkstuintjes, de serres en de kruidentuin bezoeken.
Bedoeling is om de Schotenaren aan te
moedigen om een insecten- en vogelvriendelijke (moes)tuin aan te leggen – zonder
onkruidverdelgers. Er is dan ook een heel
programma in opmaak om je te vermaken
en wegwijs te maken in de wereld van groen
tuinieren. Je mag rekenen op een heleboel
tips over diervriendelijke tuinen, groenten
en fruit telen, kippen houden, composteren
enzovoort.
Privé-tuinen en volkstuintjes open voor
publiek: 3 – 4 juni
Vordenstein activiteiten: 4 juni, 11u – 17u

Elektrische (bak)fietsen
Onze gemeente organiseert binnenkort een
groepsaankoop van elektrische fietsen en
bakfietsen. Iedereen die woont of werkt in
onze gemeente kan hieraan deelnemen.
De uiteindelijke keuze van de fietsen wordt
gemaakt door een stuurgroep met inwoners
van de deelnemende gemeenten.
Schrijf je vrijblijvend in voor deze samenaankoop via www.igean.be. We houden je op de
hoogte van het verloop van de groepsaankoop en nodigen je uit voor een testmoment
waarop je de gekozen fietsen kan uitproberen.

[ milieu ]

Hoe wordt het
Schotense groen
beheerd?
De gemeentelijke groenvisie

Het goeie voorbeeld
Vergroening van de gemeentelijke vloot
Het transport in Schoten (snelweg en waterwegen niet meegerekend) zorgt voor 20%
van de totale CO2-uitstoot op het Schotens
grondgebied. Per persoon wordt er jaarlijks
zo’n 6,4 ton CO2 verbruikt. Geen idee of dat
veel is? Eén ton CO2 staat ongeveer gelijk
aan een autoreis van 4900 km of 7500 kWh
elektriciteit, en een boom heeft tachtig jaar
nodig om een ton CO2 te absorberen…
Via het burgemeestersconvenant engageert
Schoten zich om dit percentage te doen dalen
(-20% tegen 2020) en dus levert het gemeentebestuur inspanningen om de noodzakelijke
verplaatsingen van het gemeentepersoneel op
een milieuvriendelijkere manier te organiseren.
Welke groene voertuigen zijn al in gebruik?
• 5 bestelwagens die zowel op benzine als
op CNG (aardgas) kunnen rijden
• De Dienst der Werken voert momenteel
testen uit met een elektrische veegwagen
• Elektrische dienstfiets (al 3000 km afgelegd!)
• Elektrische scooter
• Elektrische bakfiets

Rijden op CNG zorgt voor 95% minder uitstoot
van fijn stof, maar ook een vermindering van
CO2-uitstoot; –12% t.o.v. diesel en –27% t.o.v.
benzine. Er komen 60 tot 85% minder stikstofoxiden (NOx) vrij en 50% tot 75% minder geluid
door een stillere aardgasmotor!
In 2012 waren er in Schoten 20.218 voertuigen
(voornamelijk dieselvoertuigen) ingeschreven
– wat 1,5 voertuig per huishouden is. Het
is dus niet alleen zaak om het gemeentelijk
wagenpark te vergroenen, maar ook de huishoudens zelf kunnen hun duit in het zakje
doen door bijvoorbeeld wat vaker op de fiets
te springen.
Voor Schotenaren die willen overschakelen
naar milieuvriendelijkere wagens komen er
alsmaar meer opties: Er zijn momenteel twee
CNG tankstations in Schoten (Q8 Bredabaan
en Dats24 Brechtsebaan). Dit jaar worden er
ook drie elektrische laadpunten voor wagens
geplaatst (marktplein, dienstencentrum
Cogelshof en Gasketelplein) en tegen 2020
zouden er elf publieke laadpalen (= 22 laadpunten) moeten komen.
Momenteel zijn er dertien actieve autodelers
die met een gemeentelijke personenwagen
en bestelwagen rijden. Daarnaast zijn er ook
Schotenaren die hun eigen wagen delen via het
autodeelsysteem van Cozycar (www.cozycar.
be). Via de website www.milieuvriendelijkevoertuigen.be van de Vlaamse Overheid kan je
zelf eenvoudig bekijken wat de mogelijkheden
en de eventuele meerprijs zijn van een CNG- of
elektrische wagen. Momenteel worden verschillende financiële tegemoetkomingen voor
milieuvriendelijke voertuigen voorzien (o.a.
vermindering BIV & premie voor elektrische
voertuigen).
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Onze gemeente staat voor een belangrijke
uitdaging: het aantal inwoners stijgt en het
klimaat verandert. Daardoor ontstaat er veel
druk op de beschikbare open en groene
ruimte, nochtans hebben we die nodig om de
gemeente voor iedereen leefbaar te houden.
De ‘groene vingers’ die zich uitstrekken door
het verstedelijkte weefsel verhogen onze
woon- en leefkwaliteit en spelen een cruciale
rol bij klimaatregeling, luchtzuivering en waterwerging! Denk maar aan bomen die zorgen
voor verkoeling, de lucht filteren, zuurstof
produceren, een woonplaats vormen voor
dieren, omgevingslawaai camoufleren, snelheidsremmend werken, sociale contacten
bevorderen… Daarom wil de gemeente haar
groenblauwe netwerken en de groeninfrastructuur beschermen en verder versterken.
De nieuwe groenvisie vertelt hoe we het
Schotens groen best beschermen en welke
maatregelen daarvoor genomen worden. Een
van die maatregelen is een minder intensief
groenbeheer; hagen worden heggen, gazons
worden bijenvriendelijke bloemenweiden, en
bodembedekkers maken komaf met onbegroeide bodem. De schrale zandbodems van
Schoten maken het mogelijk om op verschillende plekken fraaie bloemengraslanden
te laten ontwikkelen. Daar wordt nog maar
tweemaal jaarlijks gemaaid – het gras zal
niet overal wekelijks gekortwiekt worden dus!
Schepen Erik Block ziet ook nog heel wat
potentieel in de opgemaakte groeninventaris:
hier en daar is er nog plaats vrij om kwaliteitsvolle bomen aan te planten. Zo worden
er in de Marsstraat en Plutostraat lindes
aangeplant, krijgt de speeltuin in de Pieter
Breughelstraat een tulpenboom, en speeltuin
den Horst een Ginkgo. Daarnaast wordt er
nog aangeplant in de Jozef Hendrickxstraat,
Henri Dunantlaan, Sluizenstraat, op het
Edisonplein en Grimbertplein, en aan het
ontspanningslokaal aan de Schijnparklaan.

infoschotenmei
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Een lied als herinnering

Wat een contactkoor kan betekenen bij dementie
Het A-team van Woon- en Zorgcentrum VerbertVerrijdt vertelt ons met veel plezier over het
contactkoor dat er met de ouderen komt
zingen. Het A-team? Ja, omdat zij – de animatoren en ergotherapeuten van de verschillende afdelingen van het rusthuis – dagelijkse
superhelden zijn die altijd klaarstaan voor de
bewoners.
Een paar jaar geleden zagen Wendy, Josiane
en de rest van het A-team in het Sportpaleis een optreden van De Betty’s, een koor
van mensen met dementie onder muzikale
begeleiding van hun eigen familie. Waarom
mensen met dementie laten zingen? Muziek
heeft de kracht om een gevoel van herkenning
naar boven te brengen, iets wat iemand met
dementie net zó hard mist.
Wendy (animator 2e verdiep): “Zelfs mensen
die al heel lang niet meer spreken zie je plots
een lied van vroeger meezingen. Hun ogen
lichten op en je beseft onmiddellijk dat dit
zingen een ervaring van geluk is. Door dementie verlies je vat op de wereld om je heen, en
heb je nood aan veiligheid en geborgenheid.
Net daardoor biedt dat gevoel van herkenning
een ongelooflijke steun en troost. Liedjes uit
je verleden doen dan enorm deugd, zelfs als
je niet meezingt.”
Geïnspireerd door De Betty's wilden de animatoren dan ook graag zelf zo'n contactkoor
beginnen, maar niemand van hen kon een
instrument bespelen. Gelukkig kwamen ze
Maria Gysen tegen, die in het Schotense
koor Laudate zingt onder leiding van Ignace
Sysmans.

Josiane (animator Klaproos): “Maria wees
Ignace aan als de ideale koorleider, en gelukkig wou hij het nog doen ook! We hebben dan
meteen concrete afspraken gemaakt en de
koorleden van Laudate warmgemaakt om één
keer per maand bij ons te komen zingen. Als
contactkoor noemen ze zich De Verbertjes en
er werd ook een piano aangeschaft om de zang
te begeleiden. Ignace doet dat geweldig; hij
creëert een losse sfeer en maakt grapjes! Hij
begint altijd met ‘Vrolijke vrienden’ en eindigt
met een verjaardagslied voor de jarigen van
de maand. Openen en afsluiten met dezelfde
liedjes is belangrijk, omdat die vaste structuur
de mensen met dementie houvast geeft.”
Wendy: “Iedere eerste dinsdag van de maand
gaan we bij alle bewoners van het rusthuis vragen of ze graag meedoen, en brengen hen naar
beneden. Het is altijd vollenbak hoor! Want
naast het koor zelf en de ouderlingen – met
en zonder dementie – doen ook de mensen
van de dagzorg en alle animatoren mee, en
is ook de familie van de bewoners meer dan
welkom. De familieleden die nu al meekomen
zijn vaste klanten en vinden het fantastisch.
Maar we vrezen dat nog te veel mensen het
concept niet begrijpen en daarom niet komen.
Het is nochtans een ongelooflijk toffe activiteit
als je op bezoek komt in het rusthuis. Op deze
manier heb je als familie ook meteen iets om
te doen en om over te praten!”
Wat zingen jullie zoal?
Josiane: “Goeie ouwe klassiekers! Ondertussen hebben we ons repertoire al wel aangepast
naar liedjes die de mensen zelf nog beter
kennen, zoals de Boerinnekesdans, Tineke

van Heule en ‘k zien zo gere mijn duivekot. De
Lichtjes van de Schelde en Stille Kempen zijn
de grootste meezingers, terwijl Een hutje op
de heide en Droomland echte emoliedjes zijn
hier. We moeten ons repertoire natuurlijk altijd
blijven aanpassen aan ons publiek, dus binnen
twintig jaar zal dat er wel heel anders uitzien!
[lacht]. Onze droom is om in de Kaekelaar eens
een grote zangsessie te organiseren, maar
daarvoor hebben we wel meer geëngageerde
familieleden nodig.”
Zijn er bij jullie dan eigenlijk zo veel mensen
met dementie?
Wendy: “Absoluut. Vroeger was een rusthuis
gewoon een plek om te rusten als je een
bepaalde leeftijd bereikte, maar tegenwoordig
kan je enkel een plekje krijgen als de zorggraad die je nodig hebt hoog genoeg is. Er
komen nu steeds meer en meer bewoners
met dementie bij, en ook de mensen die hier
al langer verblijven, krijgen op een bepaald
moment met dementie te maken. Momenteel
lijden bijna honderd van de honderdzestig
mensen hier aan dementie… We zijn er dan
ook veel mee bezig; zo zijn er werkgroepen
waarin we projecten rond dementie uitwerken,
maar we hebben ook een psychologe voor de
familieleden, een praatgroep, en een praatcafé
'Lichtpunt' in samenwerking met het ocmw
van Wijnegem.”
Katalina (ergotherapeute 2e verdiep): “Eén van
onze (individuele) activiteiten is bijvoorbeeld
het 'snoezelbad'. Dat is een ervaring waarin
we al hun zintuigen aanspreken, omdat mensen met dementie daar positief op reageren,
en vooral via hun zintuigen kunnen herinneren. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor een
lavendelgeur, iemands lievelingsmuziek en
rustige lichteffectjes – maar voor iedereen
is de keuze van die verschillende elementen
helemaal anders.”
Wat kunnen wij, gewone mensen, doen voor
iemand met dementie?
Josiane: “Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat
je nooit vergeet dat personen met dementie
ook gewoon mensen zijn zoals jij en ik. Denk
niet 'ze kunnen niets meer' want dat is niet
waar; ze dragen een hele rijke levensgeschiedenis met zich mee. Probeer vooral mee te
gaan in hún beleving van de werkelijkheid op
een respectvolle manier.”
Zangmoment: elke eerste dinsdag van de
maand, 14u30 – 15u30, benedenverdieping
(vergaderzaal naast de cafetaria) VerbertVerrijdt

infoschotenmei
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De 10 geboden van dementie
Tips voor een samenleving met steeds meer dementie
Momenteel leven in België 122.000 mensen met dementie, en tegen 2060 zullen dat er al 250.000 zijn. Reden
te meer om te leren hoe je er best mee omgaat.
1. Ga dichtbij staan

Vermist?

2. Zeg zijn/haar naam

Is een persoon met dementie plots
verdwenen, bel dan zeker binnen de
20 minuten de politie. Die tijdsspanne
is belangrijk omwille van de afstand die
hij of zij in die tijd kan afleggen.

3. Raak zijn/haar lichaam aan
4. Ga voor hem/haar staan op gelijke hoogte
5. Maak oogcontact
6. Spreek traag en duidelijk
7. Gebruik eenvoudige, concrete woorden en zinnen
8. Benadruk woorden met gebaren en aanrakingen
9. Deel niet meer dan één boodschap mee
10. Gebruik affirmatieve uitspraken en houdingen

65% van verdwenen personen met
dementie wordt teruggevonden binnen
een straal van 2 kilometer, in de kelder
of een bezemkast bijvoorbeeld. Vaak
trekken ze ook naar een plek uit hun
verleden, zoals hun oude huis of het
graf van hun ouders.

Dementie

Als ik ooit vergeet, wat ik altijd onthoud
Als ik geregeld struikel in mijn denken
Als alles verwarrend wordt, de dag, de nacht.
Als ik bedoel wat ik eigenlijk niet bedoel
Dan is het waarschijnlijk begonnen
Dat wat ik het meeste vrees
Als ik ooit verdwaal, in mijn chaotisch hoofd
Als mijn heden me ontglipt
Geen tijden zijn me nog gebonden
Angst, verdwaalde ik, waar ga je naartoe?
Vergeef me dan voor het achterlaten,
In het heden, jij, en alle anderen.
Als er van mij niets meer overblijft
Dan een schim van wat ik ooit eens was.
Dat niets anders doet dan staren
Dat steevast in mijn broek plast
Laat me dan gaan, want dit is geen bestaan
Maar vergeet nooit wie ik werkelijk was.

Peter Van der Avoort
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[ thuisdiensten ]

Van koffiekrans tot scheerpartij
Thuisdiensten

Op een druilerige vrijdagochtend in januari bel ik aan bij één van de oudere
serviceflats in de Jozef Van Craenstraat, daar is Lydia Geerts (57) naarstig aan
het werk . Lydia werkt al bijna veertig jaar als thuisverzorgster voor het OCMW
van Schoten en doet dat nog steeds met volle goesting. Ik loop mee tijdens
Lydia’s werkdag en maak kennis met vaste thuiszorgklanten Bertha Jacobs
(92) en Frans Lommelen (80).
Op vrijdagvoormiddag, tussen 8u00 en 10u00
tref je Lydia Geerts aan bij Bertha Jacobs, die
ze ondersteunt in haar huishouden. Zo doet
ze onder andere de boodschappen, kookt ze,
verschoont ze de lakens, doet ze de was en
helpt ze Bertha onder de douche. Dat doet
Lydia nu al één jaar. Bertha kwam twaalf
jaar geleden – ze was toen tachtig – in het
ziekenhuis terecht. Tijdens haar herstel deed
ze tijdelijk beroep op de thuiszorg om haar
situatie leefbaar te houden. “Maar hoe ouder
ik werd, hoe vaker ik deze hulp nodig had,
en ik deed dus steeds meer beroep op de
thuiszorg. Momenteel komt er drie keer per
week een thuisverzorgster langs. Zo kan ik
zelfstandig thuis blijven wonen zonder dat ik
mijn kinderen om hulp moet vragen. Dat vind
ik belangrijk! Ik wil hen niet belasten met
mijn situatie en geniet enorm van de quality
time die we samen hebben”, vertelt Bertha
uitgelaten. “Natuurlijk was het wennen om mijn
huishouden uit handen te geven maar ondertussen ben ik er gewoon aan geworden en vind
ik het fijn wanneer Lydia – of één van haar

collega’s – hier langskomt. Want thuiszorg, dat
is echt méér dan huishoudelijke hulp alleen:
ook een serieuze babbel of een ontspannen
koffiekransje maakt daar deel van uit!”
Na haar shift bij Bertha rept Lydia zich richting
de Deuzeldlaan, waar Frans Lommelen, bij
sommigen bekend als zelfstandig gehandicapte, haar vol ongeduld zit op te wachten.
Eenmaal aangekomen tovert ze in een wip
een maaltijd op tafel. “Bij Frans kom ik al
zeventien jaar helpen. Toen zijn moeder was
gestorven, stond hij er alleen voor. Gelukkig
kon Frans beroep doen op de thuisdiensten
van het OCMW, want naar een rusthuis of ander zorginstelling wilde hij niet”, vertelt Lydia
terwijl ze de koffie op tafel zet. Frans beaamt
dit direct: “Naar een rusthuis? Geen sprake
van!” Daarna is het tijd voor zijn wekelijkse
scheerbeurt. Maar bij die huishoudelijke taken
blijft het niet; naast koken en persoonlijke
verzorging volgt Lydia ook Frans’ administratie
en bankzaken op. “Soms voel ik mij een beetje
zijn tweede moeder. Ik zaag vaak dat hij niet
mag vergeten drinken, voor zijn eigen bestwil
en gezondheid natuurlijk, en dan zegt hij om
te lachen ‘Ja, ma!’ Toch is hij altijd blij als ik
terug kom van vakantie hoor!” lacht Lydia.
In 1978 startte Lydia als thuisverzorgster (toen
nog ‘gezinshelpster’ genoemd). Het werk doet
ze nog altijd even graag, al zijn er natuurlijk
heel wat dingen veranderd in haar bijna veertig
jaar dienst. “De mensen zijn wat veeleisender
geworden en de band is anders. Naast poetsen
ben ik veel meer een luisterend oor en hou ik
me ook vaker met andere huishoudelijke taken
bezig”, licht Lydia enthousiast toe. “Ik vind het
werk enorm fijn door de verschillende sociale
contacten, de vele verantwoordelijkheden en
de afwisseling. Dankzij mij kunnen deze mensen oud worden in hun vertrouwde omgeving.
Dat is toch mooi? Toch heeft de medaille ook
een keerzijde. Zo is het moeilijk om afscheid
te nemen van de mensen waar ik al lange tijd
werk. De mensen waar ik ga zijn vaak niet
meer van de jongsten, en dus heb ik jammer
genoeg al heel veel ‘klanten’ weten heengaan”,
getuigt Lydia. [Op 5 februari 2017 liet helaas
ook Frans Lommelen het leven]

infoschotenmei
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Thuiszorg:
wie, wat, waar?

Dienst voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg
De dienst voor gezinszorg en aanvullende
thuiszorg biedt hulp aan mensen die (tijdelijk of langdurig) moeilijkheden ervaren
in het dagelijkse leven door hoge leeftijd,
ziekte, beperkte fysische of psychische
mogelijkheden of uitzonderlijke sociale omstandigheden. Daarbij staat het thuismilieu
centraal: samen met de vertrouwde omgeving (partner, familie, vrienden…) biedt de
dienst ondersteuning op zowel huishoudelijk,
verzorgend als psychosociaal vlak.
•
•
•
•

Verbertstraat 27, Schoten
03 680 06 35 / 03 680 06 38
thuisdiensten@ocmwschoten.be
www.schoten.be/ocmw/thuiszorg

[ veiligheid ]

Schotense BIN’s draaien
op volle toeren

Voor als je hem
niet kwijt wil…

Waarom aansluiten bij jouw BuurtInformatie-Netwerk?

Een BIN, wat is dat voor een beest? Het woord
staat voor Buurt-Informatie-Netwerk, en dat
beschrijft eigenlijk al wat het is. Een BIN brengt
buurtbewoners, politie en lokale overheid met
elkaar in contact om dankzij een vlotte uitwisseling van informatie de veiligheid in die buurt
te garanderen.

Inbraakbescherming

Jaarlijks worden er heel wat fietsen gestolen.
En hoewel er ook veel worden teruggevonden,
raken die vaak niet terug bij de rechtmatige
eigenaar omdat de politie de identiteit van de
eigenaar niet kan achterhalen. Het zal jouw
fiets maar wezen… Laat daarom je fiets gratis
graveren of labelen!

Via deze BIN’s willen politie en gemeentebestuur de sociale samenhang versterken, de
aangiftebereidheid bij de burgers verhogen,
bewoners aanmoedigen om preventieve
veiligheidsmaatregelen te nemen, enzovoort.
Kortom: de criminaliteit doen dalen!

De preventie van woninginbraken staat
zowel bij het gemeentebestuur als bij de
politie van Schoten hoog op de agenda.
Maar als burger kan je ook zelf enkele
dingen doen om inbraken te voorkomen.
Daarom voorziet de gemeente “Diefstalpreventief Advies” kortweg DPA.

Graveren of labelen werkt niet alleen ontradend
voor fietsdieven; ook wanneer je gestolen fiets
wordt teruggevonden kan de politie aan de
hand van de gravering de fiets gemakkelijker
aan jou terugbezorgen. Denk eraan dat ook
fietskarren en rollators gegraveerd kunnen
worden! Ben je niet zo voor graveringen? Dan
is een gepersonaliseerd label ook een optie.

In januari 2013 werd het eerste Schotense
BIN opgericht in de wijk Elshout. Ondertussen
telt Schoten negentien operationele BIN’s en
één BIN voor zelfstandige ondernemers in de
Schotense winkelstraten.
Nog niet bij een BIN aangesloten? Op deze
kaart kan je zien of jouw woning al dan niet
in de regio van een bepaalde BIN hoort. Wil je
dan bij die BIN aansluiten, of ligt je woning niet
in een BIN-omgeving, maar wil je er wel één
opstarten samen met enkele buurtbewoners,
contacteer dan de dienst integrale veiligheid.
Zij helpen je met veel plezier verder zodat jij
je veilig(er) voelt!
Dienst Integrale Veiligheid: Verbertstraat 3,
Schoten, 03 680 23 57, iv@schoten.be.

Ter Heide
Elshout

Hof Van Schoten

De Zeurt

Botermelk
Oude Belgen

De List
Bloemendaal

Grote Singel

2PK
Terra Nova

Hoog Stuk

Doe beroep op een
diefstalpreventieadviseur!

Zeven gemotiveerde diefstalpreventieadviseurs staan klaar om je gratis, persoonlijk
en praktisch advies te geven over inbraakbeveiliging. Het zijn vrijwilligers die een
politionele vorming over diefstalpreventie
volgden en dankzij hun jarenlange ervaring
over heel wat vakkennis beschikken. Preventieadviseur Raf: “Men beseft vaak niet
dat een paar eenvoudige ingrepen al het
verschil kunnen maken bij de beveiliging
van je woonst.” Adviseur Alidoor vult aan:
“Daarnaast zorgen we er met diefstalpreventief advies ook voor dat de psychologische impact die een inbraak op je leven kan
hebben, zoveel mogelijk wordt vermeden.”
Hoofdinspecteur Tom vult aan: “Bij slachtofferschap heeft dit team veel aandacht
voor de nazorg aan de slachtoffers.”
De adviseurs halen ook zelf veel voldoening
uit dit werk, zo beaamt hoofdinspecteur
Tom: “We hebben het voorrecht een steentje bij te dragen aan een veilige samenleving, ons te bekommeren om slachtoffers
van woningdiefstal en onze eigen expertise
te delen met anderen.”
Elke Schotenaar kan telefonisch of per email diefstalpreventief advies aanvragen
via de dienst integrale veiligheid van de
gemeente. Tijdens een plaatsbezoek bij
jou thuis wijst de adviseur je op belangrijke
aandachtspunten en zal hij nuttige tips
meegeven, die nadien ook in een samenvattend advies worden verwerkt.

Donk Noord
Donk Zuid

De Leck

Laat je fiets graveren
tegen diefstal

Kasteeldreef Geuzenvelden

Ontvang je zelf ook graag advies om je
woning zo goed mogelijk te beveiligen
tegen inbraak? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst integrale
veiligheid, via 03 680 23 57 of per e-mail
naar iv@schoten.be.
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Hoe laat ik mijn fiets
graveren of labelen?
• Tijdens de eerste zaterdag van iedere maand
worden fietsgraveringen georganiseerd in
het Gelmelenhof tussen 10u00 en 11u00.
Dat is gratis en je hebt er geen afspraak voor
nodig. (Is de eerste zaterdag een wettelijke
feestdag, dan schuift het een weekje op.)
• Tijdens de tweede woensdag van de
maand kan je je fiets ook laten graveren,
op afspraak tussen 13u00 en 15u00 in
het magazijn van de Dienst der Werken
(via Lodewijk Weytenstraat of Vordensteinstraat). Hiervoor maak je een afspraak via
mijnfiets.schoten.be.
• Ook Schotense scholen en groepen kunnen
een afspraak maken voor een graveersessie
op locatie, via mijnfiets.schoten.be. Mogelijk kan dit zelfs worden gecombineerd met
een fietscontrole door de lokale politie.
• In juli en augustus gaan de graveersessies
in het Gelmelenhof en bij de Dienst der
Werken niet door. Dit wordt gecompenseerd
door een graveerstand op bepaalde zomerevenementen.
• Fietslabels kunnen ook via mijnfiets.schoten.be of via de dienst integrale veiligheid
worden aangevraagd. De labels en een
beknopte gebruiksaanwijzing worden dan
bij je thuis bezorgd.
Dienst integrale veiligheid: Verbertstraat 3,
iv@schoten.be, 03 680 23 57.
Aangeven van een gestolen fiets:
• Via lokale politie Schoten, Gasketelplein 10,
tel 03 680 12 70
• Via www.policeonweb.be
Zoeken naar gevonden fietsen:
• www.gevondenfietsen.be

infoschotenmei

[ academies ]

Zin in muziek/dans/beeldkunst/
woord/rock/toneel/folk/…?
Inschrijvingen ‘17-‘18 GAMWD en ABK vanaf 9/6
Boeit muziek jou, heb je danskriebels, laat
je jezelf helemaal gaan met verf, klei of potloden, of sta je graag op een podium? Dan
hoor jij thuis op de Gemeentelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans (GAMWD) of op
de Academie voor Beeldende Kunsten (ABK).
Goed nieuws dus dat je je bij beide vanaf 9 juni
kan inschrijven voor komend schooljaar. Liever
eerst eens proberen? Dat kan in de gratis proeflessen van 9 tot en met 29 juni! Kom dus zeker
eens langs. Of kom op 30 mei kijken naar de
familievoorstelling 'Luna van de boom' waarin
GAMWD-leerlingen en -leraren samen optreden
(zie p.21). Wie weet hebben de kunstkriebels je
helemaal te pakken, en mag je je volgend jaar
een echte kunststudent noemen. Jong of oud,
dat maakt niet uit op onze kunstacademies.

Inschrijvingsperiode:
• 9 – 29 juni (behalve 24/6)
• 28 – 30 augustus
• 1 – 30 september
Op weekdagen: 15u00 – 20u00
Op zaterdag: 09u00 – 12u00

Inschrijvingstarieven:
De lessen aan de ABK en GAMWD kan je volgen
aan democratische rpijzen. Bovendien geldt in
veel gevallen een verminderd tarief, en krijg
je extra korting als je opleidingen van beide
academies combineert.
Het cursusaanbod en de lesplanning voor
2017-2018 vind je op de websites van beide
academies vanaf 9 juni. Geef een seintje als
je graag het lessenrooster in je mailbox of
brievenbus ontvangt.
Meer info via www.academieschoten.be (gloednieuwe website!) en www.schoten.be/abk.
• Gemeentelijke Academie voor Muziek en
Woord en Dans
Jozef Van Craenstraat 4, Schoten
03 685 02 56 / gamwd@schoten.be
• Academie voor Beeldende Kunsten Merksem
Filiaal Schoten
Vordensteinstraat 47, Schoten
info.beeld@academiemerksem.be
Filiaal Schoten: (03) 685 03 00
Hoofdschool Merksem: (03) 645 11 06

Waar is dat
feestje?

Maak kennis met de
GAMWD-afdelingen
Naast de hoofdlocatie van de GAMWD in de
Jozef Van Craenstraat 4, kan je ook op andere
locaties in Schoten lessen volgen:
GAMWD-wijkafdelingen KONINGSHOF
en DEUZELD
Dit zijn de oudste wijkafdelingen van de
GAMWD. De ‘muziekschool’ werd opgericht
in 1957 en sinds schooljaar 1968-1969 zijn
beide wijkafdelingen operatief. Wijkafdeling
Koningshof vond een onderkomen in de
openluchtschool Sint Ludgardis in de SintMaria-ten-Boslei 10. Wijkafdeling Deuzeld
kon terecht in de lokalen van het gemeenschapsonderwijs in het actuele Deuzeldpark
in de Jozef Cogelslei 3. Het nieuwe millennium werd ingezet met de inhuldiging van
een nieuwe wijkafdeling in de Deuzeldlaan
140-142 boven de bibliotheek.
GAMWD-wijkafdeling BLOEMENDAAL
Deze ‘jonge’ wijkafdeling in de gebouwen van
basisschool Bloemendaal in de Paalstraat
bestaat sinds schooljaar 2006-2007. In
juni 2006 gaf het schepencollege haar fiat
voor de oprichting van deze wijkafdeling.
Aanvankelijk gingen de lessen door in de
oude gebouwen van de basisschool; intussen maken ze ook gebruik van de fraaie
rode en blauwe zaal in de nieuwbouw voor
de initiatie- en danslessen.

infoschotenmei

20

6 6
6

Een bezig bijtje

Dans: choreograaf spelen

Darya is kind aan huis bij beide academies
Darya Boudaghi (10) zit nog maar in het vijfde leerjaar, maar heeft al heel wat
strepen verdiend. Ze volgt aan de GAMWD piano, notenleer, woord én dans, en
volgt daarbovenop ook nog tekenacademie bij de ABK. En als dat allemaal nog
niet genoeg is, zoekt ze extra uitdaging in een grootse muziekwedstrijd van
Canvas. Wat? Deze straffe madam legt het je graag uit:
Piano: ik speel het hard
Toen ik zes was ben ik aan de GAMWD begonnen met piano – gewoon omdat ik piano heel
mooi vind en dat altijd al wou kunnen spelen.
Een tijdje geleden was ik samen met mijn
pianojuf op zoek naar een nieuwe uitdaging, en
toen hebben we de wedstrijd ‘Thomas speelt
het hard’ ontdekt. Ik was direct enthousiast,
want dat is een grote wedstrijd van Canvas:
Thomas Vanderveken zoekt een muzikant om
samen met hem te spelen op een concert van
Brussels Philharmonic. Zelf gaat hij op een jaar
tijd het pianoconcerto van Edvard Grieg leren
spelen. Thomas kiest in september nog tien
andere muzikanten die ook een stuk hebben
leren spelen. Elke maand post je dus een
filmpje van je vorderingen zodat hij goed kan
kiezen, en in oktober kiest een jury wie van
die tien in december als voorprogramma van
Thomas mag spelen.
Bekijk Darya’s filmpjes via www.speelhethard.
be/project/6947/updates en geef haar je stem!
Ik heb gekozen voor het stuk Sonata in C van Mozart omdat ik dat heel leuk vind en je het moet
spelen met heel ‘snelle vingers’. Ondertussen
ken ik alle noten en oefen ik stukje per stukje,

maar het eerste deel gaat al wel goed. Nu speel ik
het allegro (snel) maar binnenkort ga ik ook een
andante (vloeiende, zachte) versie inoefenen.
Van al mijn hobby’s zou ik vooral piano het
liefst altijd blijven spelen. Misschien ga ik later
wel naar het conservatorium, maar misschien
ook niet, want ik wil ook graag dokter worden!

Tekenacademie:
zo moeder zo dochter
In het tweede leerjaar ben ik ook met tekenen
aan de tekenacademie begonnen omdat ik
heel graag teken en knutsel. Mama schildert
daar al zes jaar! En mijn beste vriendin wil
volgend jaar graag mee komen doen. Vorige
les hebben we zelf een stripverhaal gemaakt,
mét geluidseffecten. Ik had dus een strip over
een wolkje gemaakt, en dan heb ik er met
een springveer een soort van tekstballonnetje
opgeplakt, alsof er een vliegtuig door zoeft.

Notenleer:
saai op een leuke manier
Sinds het derde leerjaar volg ik notenleer,
want dat hoort erbij als je een instrument
speelt. Ik vind het wel leuk, maar soms ken ik
er al veel van doordat ik al lang piano speel.
Het is dus eigenlijk saai, maar op een leuke
manier [lacht], want we leren ook veel nieuwe
maatsoorten en soms zingen we! Ja, zang zou
ik er ook nog wel bij willen doen binnenkort...

Woord: het sofamonster
In het derde leerjaar ben ik gestart met woord
en dictie, omdat ik op tv zo veel acteurs zag en
dat ook zelf wou proberen. In die lessen doen
we altijd iets helemaal anders. Soms mogen
we bijvoorbeeld het einde van een verhaal verzinnen en spelen. Er was een verhaaltje over
een gamer die altijd in de zetel zit, en ik had
verzonnen dat de sofa hem op het einde opat!
Laatst hebben we zelfs een filmpje gemaakt.
We hebben al drie keer een voorstelling gedaan
voor publiek – supertof. Als examen moeten
we iets voorbrengen, zoals een gedicht, maar
dat is altijd zó leuk dat ik helemaal vergeet dat
het eigenlijk een examen is!
Darya thuis op haar lievelingsinstrument.
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In het tweede en derde leerjaar zat ik even in
een zwemclub maar omdat ik dan drie keer per
week naar het zwembad moest, werd dat een
beetje te veel. En dus ben ik daarna op dansles
gegaan, ook omdat ik het dansen eigenlijk
wel miste van vroeger (op mijn vier deed ik
kleuterdans bij Dansstudio Toby). Ik zit in de
allereerste dansklas van de academie. Eén dag
per week doen we klassiek ballet (dan zijn we
met zeven) en één dag hedendaags (met vijf).
Dat vind ik het leukste omdat we dan zelf ook
dansjes mogen verzinnen!

(Te) drukke agenda?
Eigenlijk heb ik alleen op zondag geen hobby,
maar voor de rest lukt dat wel hoor! [lacht]
Dinsdag is de drukste dag, maar ik heb nog
steeds genoeg tijd voor mijn huiswerk. En
mijn broertje doet trouwens ook piano en
tekenacademie (en voetbal), dus we vervelen
ons nooit!

Wat ik zeg tegen twijfelaars:
Als je graag tekent – of iets anders – zou ik
helemaal niet twijfelen, hoor! En je kan altijd
eerst komen proberen, maar zelf ben ik overal
ingevlogen zonder proefles, haha. Ik krijg
gelukkig veel steun van mama en papa, en ik
onthoud altijd: “Alles wat je wilt bereiken, kan
je bereiken, maar je moet er veel voor doen.”

‘Luna van de
boom’ - 30/5

GAMWD-leerlingen en
-leraren tonen hun kunsten
De familievoorstelling ‘Luna van de boom’

is een compositie van Filip Bral voor vertellers, instrumenten en een koor. De tekst is
van Bart Moeyaert, en de tekeningen bij
het verhaal zijn van Gerda Dendooven. In
2001 werd dit muzikale sprookje bekroond
met de ‘Gouden Uil Jeugdliteratuurprijs’. Het
jaar nadien bracht de Schotense academie
het op de planken. De tijd is nu rijp voor een
nieuwe uitvoering voor de kinderen van nu
en hun ouders, want sprookjes zijn van alle
tijden – en beginnen steevast met “Er was
eens”, zo ook ‘Luna van de boom’.
Leraren en leerlingen van de GAMWD musiceren en zingen samen. Voeg daarbij de acteurs
en dansers en je hebt alle ingrediënten voor
een gedroomde familievoorstelling – de perfecte kennismaking met de GAMWD!
• Dinsdag 30mei, 18u30
• Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, Schoten

infoschotenmei

[ instagram ]

mariananicoi #roze #bloemen #lente

#vara #copaci #cer #flori #Schoten #belgium
#bloesem #iphonephotography #beautifulplaces

andyleten Picknick time in the sun!

carinatambuyser Spring in our Street

ilsedingenen #deochtendstond in

Met de papa in de
speeltuin van het park #mylittleboy #dadandson
#hénriromero #menschattekes #schoten
#parkvanschoten

felinedebeuckelaer

#swissshepherd
#whiteshepherd #schoten

#qualitytime #picknick #pizzagiorno #schoten
#pizza #familytime #nostress

#schoten

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste
instagramfoto’s terug, die gepost
werden met de hashtag # schoten.
Wil je er zelf ook tussen staan volgende keer? Deel dan je beste foto’s
via # schoten!
#schoten #sluis9 □□♀□ #str #starttorunagain
#runninginthemorning #hallogoeiemorgen

shotdowninaction Me and my

baby #englishcockerspaniel #photooftheday
#picoftheday #instadaily #loveofmylife

infoschotenmei

 you □□&□
#love #happyme #myman #loveofmylife #zonnetje
#schoten
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nathfransen

vincentmyl

[ academies + varia ]

Kom kijken en ontdekken!
Zaterdag 17 juni open dag Academie
Beeldende Kunsten

Op zaterdag 17 juni opent de Academie
Beeldende Kunsten haar deuren van 10u tot
17u! Ontdek de prachtige kunstwerken van
de studenten en beleef samen met vrienden
en familie een inspirerende dag. Bezoek de
ateliers schilderen, tekenen, oriëntatieatelier
beeld, kunstlabo, kinder- en jongerenateliers

beeld, animatiefilm en het digitaal atelier.
Wie liever zelf de handen uit de mouwen
steekt, kan ook meedoen aan een paar hele
leuke, creatieve workshops. Verkocht? Je
kan je meteen inschrijven voor het volgende
schooljaar.
• Academie Merksem Filiaal Schoten,
Vordensteinstaat 47
03 685 03 00
info.beeld@academiemerksem.be
www.academiemerksem.be

Kunst op toplocatie
Eindejaarsexpo ABK in het
Kasteel van Schoten

In juni tonen we een selectie van de eindwerken van de studenten tekenen, schilderen,
beeldhouwen en glas-in-lood van de Academie Beeldende Kunsten Merksem en Schoten
in het Kasteel van Schoten! Kom zeker eens
langs, want het is de moeite waard.

Concessie De Kelder
Kasteel van Schoten
Uitbater gezocht - 15/5

Er beweegt wat
in Schoten

De gemeente is op zoek naar een concessiehouder
voor Foyer-Cafetaria De Kelder in het Kasteel van
Schoten. De nieuwe uitbater mag wonen in het woongedeelte van het kasteel, en baat De Kelder voornamelijk uit in functie van het Cultuurcentrum Schoten.
Hij heeft het exclusief recht om drank aan te bieden
voor recepties en feestelijkheden in het kasteel. De
concessiehouder voert bepaalde conciërgetaken uit
en heeft het sleutelbeheer.

Verbod vrachtwagens J. Jennesstraat
Naar aanleiding van geplande weg- en
rioleringswerken in de Jozef Jennesstraat
komt daar op vraag van de bewoners een
verbod voor vrachtverkeer zwaarder dan
3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer.
Dit is een permanente maatregel; na de
werken blijft het vrachtwagenverbod dus
geldig.

Op www.schoten.be en via het Cultuurcentrum
Schoten vind je alle informatie over deze concessie
en de documenten die nodig zijn om een offerte in te
dienen. Dien je inschrijving in vóór maandag 15 mei.
Op die dag worden stipt om 10u00 de ingediende
inschrijvingen voorgelezen. Nadien beoordeelt een
werkgroep de inschrijvingen en worden de kandidaten
uitgenodigd op gesprek om hun uitbatingsconcept toe
te lichten. De concessie gaat van start op 1 september
2017 en duurt drie jaar (verlengbaar tot negen jaar). De
maandelijkse concessievergoeding bedraagt 500 euro.

Parkeerverbod Paalstraat
In het gedeelte van de Paalstraat tussen de
Theofiel Van Cauwenberghslei en de Markt
geldt voortaan een parkeerverbod aan de
kant met even huisnummers (zijde Casa/
Zeeman). De laad- en loszones van 8u00
tot 14u00 worden behouden. In datzelfde
deel van de Paalstraat komen er parkeerplaatsen aan de oneven straatzijde (zijde
De Keersmaeker), zonder laad- en loszones.
De maatregel werd ingevoerd voor de veiligheid van de fietsers en om de conflicten
tussen fietsers en tegenliggers te verminderen.

• Cultuurcentrum Schoten: 03 680 23 40
cultuurdienst@schoten.be – www.ccschoten.be
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Kasteel van Schoten
Kasteeldreef 61, Schoten
• zaterdag 17 en zondag 18 juni (11-17u)
• zaterdag 24 en zondag 25 juni (11-17u)

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

infoschotenmei

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda

Maandag 13 maart
Maandag 8 mei
Dinsdag 9 mei
Woensdag 10 mei
Woensdag 17 mei
Donderdag 18 mei
Woensdag 24 mei
Zondag 4 juni

14u
10u
20u
14u
14u
20u
14u
11u

infoschotenmei

De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar

45 years
David Hockney: Demonstrations of versatility
Onbevreesd (met vis)
Wurm (3+)
Binnenstebuiten (8+)
Uw rijk kome (foto)
Mieren slapen nooit (8+)
Gus (5+)

Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Cursus i.s.m. Amarant
Muziektheater
Uitverkocht
Kinderworkshop door Kunst in zicht
Laatste tickets
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Theater door SKaGeN
Kindertheater door Brut & Villanella i.s.m. Gezinsbond
Kinderfilm i.s.m. Gezinsbond

