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[ mobiliteit ]

De batterijen opladen…
nu ook gewoon op straat
Publieke laadpunten voor auto’s in Schoten
Neen, we bedoelen niet je persoonlijke batterijen tijdens de vakantie of gezellig shoppen in het Schotense winkelcentrum. Wie
een elektrisch voertuig heeft, kan voor een
oplaadsessie nu ook in Schoten terecht bij
enkele openbare laadpalen. Tanken terwijl je
in de Paalstraat rondstruint dus!
De Vlaamse overheid heeft de ambitie dat
tegen 2020 minstens 7,5% van de ingeschreven nieuwe voertuigen door een duurzame
energiebron wordt aangedreven. Als we de
Europese doelstelling vertalen in het Vlaams
Energiebesluit dan moeten er tegen datzelfde
jaar 5.000 publieke laadpunten ter beschikking
worden gesteld. Daarvan worden er 22 laadpunten (dus 11 laadpalen) op het openbare
domein in Schoten geïnstalleerd.
Schepen voor milieu en mobiliteit Erik Block:
“Tegen 2020 worden er 22 laadpunten op het
openbare domein in Schoten geïnstalleerd, een
karwei dat werd uitbesteed aan Eandis. Daarmee gaat dan alvast één van de acties van het
klimaatactieplan van Schoten van start. Geen
moment te vroeg want transport is in Schoten
goed voor 20% van de luchtverontreiniging met
fijn stof en CO2.”
De eerste drie semi-snelladers van 22 kW zijn
sinds midden september operationeel en kan
je vinden op het Gasketelplein, de Markt en aan
de kerk Heilig-Hart Deuzeld. In 2018 komen

er ook nog laadpunten aan de sporthallen De
Zeurt en Vordenstein.
In 2012 werden 20.212 voertuigen ingeschreven in Schoten. Dit betekent 1,5 voertuig
per huishouden, en dat zal er met de jaren
helaas niet op verbeteren. Kortom: voldoende
redenen om het wagenpark te vergroenen en
in te zetten op een verhoging van het aantal
elektrische auto’s en deelwagens.

Zelf een elektrische wagen
aanschaffen?
Wie zelf een elektrische wagen wil kopen
zal momenteel nog vrij diep in de geldbuidel
moeten tasten. Maar gelukkig hoef je je niet
meer te beperken tot een grote, prijzige Tesla.
Dit merk komt immers met een kleinere gezinswagen op de markt, en ook BMW, Renault, PSA
en vele andere hebben de markt ontdekt. We
spreken dan over échte elektrische auto’s, niet
de fiscaal aantrekkelijke hybrides (die meestal
op diesel of benzine rijden).
En onthoud: ook als particulier heb je recht op
een zero-emissiepremie bij de aankoop van
een 100% elektrische wagen (op batterijen of
brandstofcellen) – en dat bovenop heel wat
andere voordelen, zoals een vrijstelling van
de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de
jaarlijkse verkeersbelasting en uiteraard lage
verbruikskosten.

Schepen Block bij de laadpaal op de Markt.
Op www.milieuvriendelijkevoertuigen.be vind
je een overzicht van alle beschikbare marktmodellen van milieuvriendelijke voertuigen
inclusief de indicatieve kostprijs en bijkomende informatie zoals actieradius. Ook kan
je op basis van je autogebruik bekijken welk
type van wagen het meest voordelig is en een
financieel vergelijk maken met een gelijkaardig
voertuig op een conventionele brandstof.

Paal volgt wagen
Een elektrische wagen besteld of aangekocht
maar geen oplaadmogelijkheid in de nabije
omgeving? In deze situatie kan via het principe
‘paal volgt wagen’ een laadpaal aangevraagd
worden. Aanvragen kan via de website van Eandis. Er wordt eerst onderzocht of de eigenaar
niet zelf een laadpunt kan installeren. Zoniet,
wordt gekeken naar de aanwezigheid en de
bezettingsgraad van bestaande oplaadpunten
binnen een straal van 500 meter. Als daar geen
of onvoldoende oplaadinfrastructuur is, komt
er gewoon een nieuw publiek toegankelijk
laadpunt. Handig toch?
Meer info: milieudienst Schoten
of www.paalvolgtwagen.be/vlaanderen

Vraag je laadpas aan
Opladen aan een openbare laadpaal via een
laadpas van Plugsurfing kost 0,31 euro per
kWh. Met deze laadkaart kan je ook laden in
andere landen zoals Nederland, Duitsland…
Een gratis laadkaart aanvragen kan via www.
paalvolgtwagen.be/vlaanderen.
Via de SmooveApp kunnen e-rijders eenvoudig een laadpunt vinden en monitoren.
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[ MOBILITEIT ]

Samenaankoop
elektrische fietsen
Samen elektrisch rijden?

10.000 elektrische voertuigen rijden er nu
in Vlaanderen rond. Een pril begin, maar we
hangen nog wel aan de staart van het peloton.
In Noorwegen bijvoorbeeld wordt 30% van de
aangekochte auto’s aangedreven door een
elektromotor. Anderzijds is het ook niet de
bedoeling dat we al onze wagens inruilen voor
elektrische voertuigen.
De luchtkwaliteit (mits groene stroom) zou
wel enorm verbeteren, maar dan staan we nog
steeds in de (iets stillere) file. Daarom is ook
een omslag naar andere vervoersmiddelen
nodig. Openbaar vervoer, autodelen, maar ook
massaal gebruik van fietsen. Enkel dan kunnen
we de gemeente leefbaar en prettig houden.
Schoten pionierde al op het vlak van autodelen,
maar gaat nu nog wat verder in het duurzaam
verhaal. Er werd samen met Igean een samen-

50km/u op de Bredabaan
Echt? Ja, echt!

Nog een extra opfrisser over veranderde verkeerssituaties:
de Bredabaan. Tegenwoordig geldt op de Bredabaan (tussen
Brasschaat en de Ringlaan) een maximumsnelheid van 50
km/u. Je mag er dus geen 70 km/u meer rijden. Veel mensen
zijn zich niet bewust van deze verandering. Maar onthoud
dus: rustig met dat gaspedaal op de Bredabaan.
En waarom is de toegelaten snelheid dan verlaagd, mogen
we vragen? Doordat er meer op- en afritten naar winkelketens
zijn bijgekomen, vond het Agentschap Wegen en Verkeer een
lagere maximumsnelheid een veiligere situatie.

Nog een paar
interessante
samenaankopen
Renovatieaudit

aankoop van elektrische fietsen georganiseerd
waarop 2.308 mensen intekenden, waarvan
109 uit Schoten. De fietsen werden eerst
getest en beoordeeld door geïnteresseerden,
zodat het aanbod niet zomaar een goedkopere
fiets is maar een heus topmodel van Oxford,
dat in een basis- en een luxe versie wordt
aangeboden. De bakfiets is van het merk Babboe. De prijzen zijn 15% goedkoper dan in een
reguliere winkel voor de bakfietsen, en zelfs
20% voor de gewone stadsfietsen. Een lokale
handelaar in Schoten zorgt voor persoonlijke
opvolging en onderhoud.
Wil je nog meedoen aan de samenaankoop? Dit
kan nog altijd! De gekozen fietsen worden door
de aanbieders voorgesteld op testmomenten
voor groot publiek. Neem zeker contact op met
de milieudienst:
milieudienst@schoten.be / 03 685 04 62

Tijdens deze controle wordt je woning onder
de loep genomen door een expert, meer
bepaald op het vlak van energieverbruik/
-besparing. Dit resulteert in een verslag met
specifieke maatregelen die je zou kunnen nemen voor je woning. Beroep doen op het aanbod van de groepsaankoop renovatie-audits
kan nog tot mei 2018 (kostprijs audit: €545,
gemeentelijke subsidie van €500 kan!).
Inschrijven via www.igean.be

Dakisolatie
In het kader van de groepsaankoop dakisolatie werd door Igean een prijsvraag aan 120
aannemers uitgevoerd. Het resultaat zal toegelicht worden op verschillende infoavonden
(onder andere op 21/1/2018 in Brasschaat).
Inschrijven als geïnteresseerde kan nog
steeds via www.igean.be.

Het parkeervraagstuk van
de Paalstraat opgelost
Hoe zit dat nu - waar mogen wij staan?
De oplettende mens zag het vast al wel: in de
Paalstraat prijken tegenwoordig oranje bordjes
met daarop ‘gewijzigde verkeerssituatie’. Waar
slaat dat op?
Laat ons het voor eens en voor altijd uitklaren.
Deze bordjes hebben te maken met het par-

keerbeleid van het winkelgedeelte van de Paalstraat dat een tijdje geleden werd aangepast.
Vroeger mocht je op de parkeerplekken links
en rechts maar op bepaalde uren parkeren en
waren die op bepaalde uren voorbehouden om
te laden en lossen. De parkeerregeling is nu
eenvoudiger gemaakt. Vanaf de Theofiel Van
Cauwenberghslei tot aan de Markt is het aan
de linkerkant van de straat (even huisnummers) verboden om te parkeren. Je mag er
enkel laden en lossen op weekdagen tussen
8u en 14u. Aan de rechterkant van de straat
(oneven huisnummers) mag je altijd parkeren
met een parkeerschijf.
Doordat er zo slechts aan één kant auto’s
staan, komt er meer ruimte vrij en wordt de
Paalstraat een veiligere plek voor fietsers.
Ziezo! Onthoud dus: In het winkelgedeelte van
de Paalstraat enkel rechts parkeren, tenzij je
een vrachtwagen bent die komt laden of lossen, en vergeet je parkeerschijf niet!
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[ erfgoed ]

Ouderen blazen erfgoed
nieuw leven in
Contactkoor ‘De Verbertjes’ wint erfgoedprijs
Zondag 17 september, op Openmonumentendag, werd de tweejaarlijkse Schotense
Erfgoedprijs voor de zevende keer uitgereikt,
en het was contactkoor de Verbertjes dat de
prijs mocht ontvangen.
De Erfgoedprijs eert een persoon of organisatie
die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan
het behoud of het beheer van het erfgoed in
de gemeente Schoten of die het publiek heeft
laten kennismaken met het erfgoed.
De Verbertjes hebben dit verdiend omdat zij –
als contactkoor met de ouderen en dementen
van WZC Verbert-Verrijdt – de volksliederen van
vroeger in leven houden. Iedere eerste dinsdag
van de maand komt het koor samen; dat zijn
koorleider Ignace Sysmans , de bewoners van
het woonzorgcentrum die graag meedoen en
hun begeleiders en/of familieleden. De laatste
tijd komen er meer en meer mensen op af,
waardoor de zaal bomvol zit. Toch staan de
deuren steeds open en kan iedereen die wil
op ieder moment inspringen. Ignace leidt de
troepen en begeleidt de vrolijke bende op de
piano terwijl het meerstemmige koor liedjes
zingt als Tineke van Heule, ‘k Zien zo gere

mijn duivekot, De Lichtjes van de Schelde en
Een hutje op de heide. Liedjes die u misschien
nog vaag herkent van vroeger, maar die hier
gelukkig springlevend gehouden worden.
Wij gaan op een mooie dinsdagmiddag een
kijkje nemen tijdens het zangmoment, enkele
dagen vóór de uitreiking van de erfgoedprijs.
Het lijkt erop dat iedereen zijn of haar goed
humeur heeft meegebracht… En ‘vollenbak’
dat het is! Er moet aardig wat gemanoeuvreerd
worden met rolstoelen en loophekjes. Het
gezang zweeft vrolijk door de gangen. Ignace
Sysmans tokkelt de melodie op de piano en het
meerstemmige koor zingt gretig mee. Hoe mooi
om te zien dat iedereen zo enthousiast meezingt – en hoe zelfs de mensen die normaal
stilletjes in een hoekje zitten hier nu volledig
opfleuren en lekker genieten van het gezang
dat ze herkennen van vroeger.
Pastor Flor komt ook eventjes langs om mee
te genieten. Dan vertelt Ignace de zangers
over de erfgoedprijs die ze zeker verdienen
te winnen “omdat ze de liedjes van toen in
leven houden” – ons erfgoed dus! Nu en dan
fladdert er nog iemand halverwege de zangses-

Koorleider Ignace Sysmans in actie.
sie binnen – geen probleem want de deuren
staan altijd open voor iedereen die graag komt
meedoen of luisteren.
Voor het volgende liedje “Ach Margrietje” checkt
Ignace even of er toevallig Margrietjes aanwezig zijn. En ja hoor! Dit lied wordt dan ook aan
haar opgedragen. En gaat het ritme even te
snel, dan doen we het samen rustig opnieuw
en wordt er geklapt en met de vingers geknipt
ter begeleiding. Zo is er geen enkel nummer
dat deze vrolijke groep niet gezongen krijgt! Nu
en dan barst er zelfs spontaan gezang uit, en
dan valt de rest happig in. Op het einde polst
Ignace wie er deze maand verjaart en zingen ze
samen ter ere van de jarige(n); een herkenbare
afsluiter van het zangmoment.
Voor de animatoren van het woonzorgcentrum
betekent deze prijs een ongelooflijke erkenning; met de nominatie alleen waren ze al
dolgelukkig. En natuurlijk straalt ook koorleider
Ignace van trots, terecht: “Ik ben blij dat ik dit
mag en kan doen, zeker als je ziet wat het met
de mensen doet!” Inderdaad, zelfs diegenen
die niet meezingen maar gewoon meeluisteren
fleuren volledig op. Ignace: “Tijdens deze zangsessie worden zij gewoonweg andere mensen.
Dat komt doordat de herkenbare liedjes uit
hun jeugd handvaten zijn die een punt van
herkenning bieden voor hun vaak verwarde,
vergeetachtige hoofd. Het is niet zómaar dat er
steevast al een dik uur op voorhand mensen
klaar zitten op hun stoeltje; ze kijken hier zo
enorm naar uit...”
De Verbertjes brengen zo niet alleen ons
erfgoed van volksliedjes terug tot leven, ze
wakkeren ook het vlammetje in het hart van
de ouderen aan, en dat is prachtig.
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[ vrijwilligers ]

Vrijwilligers(werk)
vinden met Give a Day
Vraag en aanbod op elkaar afgestemd
De gemeente Schoten en het OCMW werken
sinds kort samen met het vrijwilligersplatform
‘Give a Day’. Wat is Give a Day? Give a Day
is de nieuwe matchingswebsite voor vrijwil-

ligerswerk, waar vrijwilligers en organisaties
elkaar vinden volgens ieders wensen.
Give a Day en het OCMW willen nu in de eerste
plaats de Schotense verenigingen aansporen
om ook dit uitnodigende platform te gebruiken.
Ze nodigen jouw vereniging dan ook graag uit
op donderdag 30 november om 19u30 voor
een workshop met Give a Day. Hier alvast
enkele tips:
Registreer je eerst en vooral als vereniging op
www.giveaday.be en voeg je vrijwilligersactiviteiten toe! Je kan eenvoudig je vrijwilligersactiviteiten beheren, kopiëren, wijzigen en delen.
Zo vind je de geschikte vrijwilliger(s). Wil je niet
elke keer wachten op reactie? Vind dan via de
zoekfunctie vrijwilligers op jouw maat. Elke dag
komen er nieuwe vrijwilligers bij!
Enkele algemene tips om goesting te geven
om bij jouw vereniging te vrijwilligen:
• Wees concreet maar niet te veeleisend.

• Geef goesting door in te spelen op motivatie
en meerwaarde.
• Zorg voor een laagdrempelige instap.
• Creëer een mix van vrijwilligersactiviteiten.
Verder heb je op het Give a Day platform zelf
de mogelijkheid om de juiste algemene gegevens van je activiteit te beschrijven, zoals een
krachtige titel, de inhoud en de meerwaarde
van de activiteit. Ook kan je thema’s aan je
vrijwilligerswerk linken en kan je vaardigheden aanduiden waarover de vrijwilliger moet
beschikken. Tot slot is een leuke, wervende
en samenvattende foto een grote troef bij het
plaatsen van je vrijwilligersactiviteit.
Vrijwilligers vinden, dat doe je met Give a Day.
Veel succes gewenst!
Meer info: amber.billion@schoten.be
De workshop voor verenigingen (30/11,
19u30) is gratis, in het Kasteel van Schoten.
Schrijf in via cultuurdienst@schoten.be

OCMW lanceert boekje met aanbod voor vrijwilligers
Bingo-leiders, plantenverzorgers, voorlezers (m/v) gezocht
de hoogte, daarom is het nieuwe platform
Give A Day bijzonder welkom. Daarbovenop
bracht het OCMW ook een handig boekje uit
met daarin alle mogelijkheden voor vrijwilligers
bij het OCMW.
Het volledige aanbod aan vrijwilligerswerk
binnen de verschillende OCMW-voorzieningen
werd in kaart gebracht: woon- en zorgcentrum,
dagcentrum, dienstencentra, kinderdagverblijven, sociaal vervoer… De taken staan per
thema, en steeds vergezeld van een heldere
taakomschrijving en gewenst profiel. Zo voelt
iedereen aan dat hij of zij zeker een steentje
kan bijdragen en dat elk engagement, groot of
klein, ongelooflijk welkom is.

Het OCMW van Schoten heeft een zeer uitgebreid en enorm divers aanbod aan taken
die vrijwilligers kunnen uitvoeren. Kandidaatvrijwilligers zijn hiervan echter niet altijd op
In de Wolken, Klaas Nachtergaele

OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta: “We zijn
constant op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vrijwilligers verbreden en verrijken immers
de kwaliteit van onze zorgverlening. Ze geven
dat tikkeltje extra warmte. Men vraagt me
vaak of vrijwilligers een wezenlijk verschil
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kunnen maken. Wel, dat doen ze zeker. Onze
Minder Mobielen Centrale zou bijvoorbeeld
niet kunnen bestaan zonder al onze vrijwillige
chauffeurs die dagelijks personen die hiervoor
zelf niet meer kunnen instaan naar de winkel,
familie, de dokter… brengen. En dat geldt voor
al onze initiatieven. We zijn ontzettend trots op
al onze ongeveer 250 vrijwilligers. En we zullen
de inzet van onze vrijwilligers ook de komende
jaren nog hard nodig hebben. Vandaar dat we
onze inspanningen om vrijwilligers aan te trekken intensifiëren en professionaliseren. Daarbij
is ons hoofddoel om elke kandidaat-vrijwilliger
een taak te kunnen toewijzen die op zijn of
haar maat gesneden is. Dat is ontzettend
belangrijk, zowel voor de vrijwilliger als voor
het OCMW zelf.”
Voor meer informatie over de vrijwilligerswerking van het OCMW van Schoten kan je
terecht bij de algemeen verantwoordelijke
van de vrijwilligerswerking: Lieve Verheyden
03 680 06 34 / vrijwilliger@ocmwschoten.be
Tips & Tricks, Philip Van Ootegem
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[ educatie ]

Alle kinderen kunnen programmeren
dankzij CoderDojo
De taal van de toekomst

Ben je tussen 7 en 18 jaar en wil je zelf leren programmeren? Droom
je ervan om je creativiteit los te laten in een digitaal project? Dan is
CoderDojo helemaal iets voor jou!
Het waren de Ieren James Whelton en Bill Liao die CoderDojo in 2011
oprichtten. Nu is het een wereldwijde non-profit-beweging om álle
jongeren kennis op IT-gebied te geven. In België is de organisatie
al in tientallen gemeenten actief en vanaf nu ook in Schoten, meer
bepaald in enkele lokalen van het Sint-Michielscollege. We spraken
met de lokale verantwoordelijken en coaches Natalie Van der Voort
en Kris De Decker.
“Het is de bedoeling om Schotense kinderen de mogelijkheid te geven
om zelf te leren programmeren en hen zaken bij te brengen op het
vlak van websites, games, apps, software, robotica…”, begint Natalie.
“En dat elke derde zondag van de maand in het Sint-Michielscollege.
Wij vinden het heel fijn dat de gemeente Schoten sympathie heeft
voor dit project en dat het Sint-Michielscollege twee klaslokalen ter
beschikking stelt. Niet alleen hebben zij een prima infrastructuur,
maar bovendien is die school heel centraal gelegen en gemakkelijk
bereikbaar met de fiets. De werking van CoderDojo staat echter volledig los van elke onderwijsinstelling of wat dan ook; het is een open,
pluralistische organisatie die uitsluitend met vrijwilligers, coaches en
‘cooks’ werkt. Coaches begeleiden de kinderen zelf, terwijl de cooks
het organisatorische aspect op zich nemen. De kinderen krijgen ook
geen traditionele les met een leerkracht vooraan in het klaslokaal,
maar worden door de coaches begeleid en gestimuleerd in hun
fantasie en creativiteit. De organisatie ontvangt financiële steun van
de Vlaamse overheid in het kader van het gelijke kansenbeleid en
de STEM-academie.”
“Het is een feit dat de digitalisering van onze maatschappij steeds
verder toeneemt en belangrijker wordt”, vult Kris aan. “We stellen
vast dat de meeste kinderen daar wel behendig mee omspringen,
maar verder geen verstand hebben van computerprocessen. Met CoderDojo proberen wij aan te tonen dat programmeren voor iedereen is
weggelegd, niet alleen voor alfamannetjes of ingenieurs. We proberen

het vuur aan de lont te steken bij alle kinderen opdat zij later op die
kennis verder kunnen bouwen. Het is dan ook de bedoeling dat de
kinderen het interessant vinden en zich thuis verder in de materie
willen verdiepen. Daarnaast is het ook leuk dat de kinderen elkaar
beginnen te coachen.
Omdat de werking zo laagdrempelig mogelijk is, hoeven de kinderen
zelfs geen eigen laptop mee te brengen. De deelname is volledig gratis, maar we verwachten wel dat ze zich voor elke nieuwe CoderDojo
vooraf inschrijven, om in orde te zijn voor de verzekering en subsidies.”

Je hoeft geen IT-specialist te zijn om de
CoderDojo te begeleiden
“Helaas kunnen kinderen enkel voldoende ondersteund worden als
er ook voldoende vrijwilligers zijn om dat te doen”, vult Kris aan. “De
bottleneck zijn dus de coaches en cooks. Dat hoeven helemaal geen
IT-specialisten te zijn. Het belangrijkste is om kinderen aan te voelen
en hen op weg te helpen. We doen dan ook een warme oproep naar
vrijwilligers. Het gaat immers maar om twee uurtjes per maand.”
Aan het einde van elke CoderDojo is er een kwartiertje ‘show & tell’. Het
is heel mooi om zien hoe kinderen, ook de meest timide, dan openbloeien en vertellen wat zij in de voorbije twee uren geleerd hebben”,
besluit Natalie. “Iedereen gaat dan met een goed gevoel naar huis.”
Meer informatie: krisdedecker@gmail.com of vandervoortnatalie6@
gmail.com
Coaches Natalie en Kris.
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[ cultuur + zwemmen ]

Fidelis Fortibus door Circus Ronaldo:
impressionant hedendaags circus
BisCuit: een culturele intergemeentelijke samenwerking
GC Kapellen, GC Brecht, CC Brasschaat, GC
Schilde en CC Schoten werken al jaren op een
positieve manier samen wat betreft het afstemmen van hun cultuuraanbod. Zo bieden de
verschillende gemeentes een rijk, gevarieerd
en aanvullend cultuuraanbod binnen de regio.
Sinds kort werd deze informele samenwerking
geformaliseerd en de projectvereniging BisCuit
werd opgericht (de naam verwijst naar ‘bibliotheek – intergemeentelijke samenwerking
– cultuur-UIT’).

De cultuur- en gemeenschapscentra van de
vijf gemeentes slaan de handen in elkaar.
Samen organiseren ze de voorstelling Fidelis
Fortibus door Circus Ronaldo – een prachtige,
eigenzinnige solo gemaakt en gespeeld door
Danny Ronaldo. Een voorstelling die je zonder
probleem kan labelen als ‘impressionant hedendaags circus’! Alléén zou geen enkele van
deze gemeentes de organisatie van de voorstelling (in de tent van Circus Ronaldo) kunnen
organiseren. Samen lukt dat gelukkig wel!

De bedoeling van BisCuit is om de intergemeentelijke samenwerking tussen de bibliotheken en de cultuur- en gemeenschapscentra
van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde,
Schoten en Stabroek verder uit te werken. De
vereniging werd nog maar net opgericht en
een eerste cultuurproject dient zich al aan!

In ‘Fidelis Fortibus’ betreedt het publiek een
circustent waar alle artiesten overleden zijn.
Misschien was er een epidemie of een groot
ongeluk? De clown is de enige overlevende en
hij weigert te vertrekken. Alle andere circusartiesten zijn begraven onder het zaagsel. Daar
ligt de koorddanseres, met haar ballerina’s,

Schotense subsidies schoolzwemmen vervierdubbeld
Méér, beter en vroeger starten met zwemmen
Goed nieuws voor de kleinste (en toekomstige)
waterratten onder ons! De gemeentelijke
subsidies voor het schoolzwemmen worden
sterk verhoogd: de subsidie van 0,50€ per
zwembeurt per kind is vanaf dit jaar 2,00€
geworden; er is dus 1,50€ aan toegevoegd.
Dat is geweldig nieuws, omdat de scholen nu
meer ademvrijheid krijgen om (opnieuw) meer
zwemlessen aan te bieden aan de leerlingen.
Bij de katholieke basisscholen resulteert deze
subsidie bijvoorbeeld in een rechtstreekse daling op de factuur van de ouders: zij betalen
1,50€ minder per zwembeurt.

Het gemeentebestuur wil graag inzetten
op een verbetering van de zwemkwaliteit
bij de kinderen, maar ook op een lagere
zwemfactuur. Daarom werd er overlegd met
de schooldirecties en is het engagement rond
het schoolzwemmen ook meteen versterkt
bij de scholen zelf. Ofwel voorziet de school
minstens tweewekelijks zwemlessen tijdens
het hele schooljaar, ofwel start ook de derde
kleuterklas al met tweewekelijkse zwembeurten tijdens een trimester, ofwel wordt
extra begeleiding in het zwembad voorzien.

de pierrot met zijn blinkende trompet, en de
directeur die zelfs na zijn dood nog angst en
respect afdwingt. De clown fantaseert dat
de anderen nog leven. De trompet, tuba en
bombardon klinken nog steeds even mooi. De
clown geeft niet op en blijft altijd doorgaan,
wat er ook gebeurt. Want al zakt de tent in
elkaar en ben je helemaal alleen, the show
must go on…
“Wat Danny Ronaldo hier weer voor elkaar
krijgt, doet je in opperste verwondering staan...
Wat spectaculair is, is de intimiteit waarmee
hij de grandeur van het circus eert.” - Focus

Knack, ****

“Circus als een springlevende kunstvorm, van
deze tijd maar ook met een warm hart voor het
verleden.” De Morgen, ****
‘Fidelis Fortibus’ speelt van dinsdag 23 tot en
met zondag 27 mei 2018. Tickets zijn in elke
gemeente beschikbaar maar de voorstelling
zelf gaat door op het domein van Zorgboerderij
De Meander in Kapellen. Vanaf 19u kan je op
de locatie terecht voor een hapje, een drankje
en een streepje muziek. Vanuit Schoten zorgen
we voor vervoer, maar je kan de locatie ook
bereiken met de auto, de fiets of DeLijn.
Meer info: www.ccschoten.be

In Schoten tellen we ongeveer 2600 kinderen
in de lagere scholen. Vorig jaar telden we
tussen de 20.000 en 23.000 zwembeurten
en dat hoopt de gemeente nu op te trekken
tot minstens 27.000 zwembeurten.
In januari zal het bestuur alvast samen met
de schooldirecties het schoolzwemmen evalueren en worden meteen voorbereidingen
getroffen voor volgend schooljaar (ook in verband met de planning van Sportoase Elshout,
het zwembad voor Schoten en Brasschaat).
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[ vrijetijdspas ]

Zin om de clown (jongleur/trapezedanser/acrobaat) uit te hangen?
Dankzij de Vrijetijdspas circus voor iedereen bij Circant
Circant, dat zijn circusworkshops, lezingen,
voorstellingen, lessen, kampen, initiaties,
verjaardagsfeestjes, scholenprojecten… Dat
is Geert Van Echelpoel die al acht seizoenen
circuslessen aanbiedt. Geert startte in Kalmthout met Circus Howdoe, maar al snel kwam
er de vraag vanuit onze Schotense jeugddienst om ook hier circuslessen te geven.
Circus Howdoe werd uiteindelijk Circant en de
turnzaal van het Sint-Michielscollege werd de
perfecte plek voor de Schotense circuslessen.
Ondertussen komt Geert met Circant in vijf
verschillende gemeentes, waar hij telkens
één avond allerlei lessen aanbiedt (Kalmthout, Schilde, Wijnegem, Borgerhout en
Schoten). Therese helpt Geert om in onze
gemeente parallel lessen te verzorgen op
maandagavond. Geert gaat eerst de circustoer op met de kleutertjes terwijl Therese de
kinderen van het eerste tot het derde leerjaar
onder haar vleugels neemt, en daarna het
vierde tot zesde leerjaar. Geert verkent dan
circustechnieken met iedereen ouder dan
twaalf en de volwassenen en nadien is er nog
een uur eenwielerplezier voor álle leeftijden.
Geert: “Wat we geven zijn eigenlijk ‘multilessen’; we bestrijken het volledige pakket dat
circus inhoudt. Elke week doen we wel iets
anders. De ene keer is het jongleren, dan werken we weer rond evenwicht, een andere keer
is het acrobatie, op de grond of in de lucht,

infoschotenoktober

maar we doen ook aan clownerie en mimiek.”
Geert vindt dat er geen enkele beperking mag
bestaan om in aanraking te komen met circus.
Zo geeft hij ook workshops aan kinderen met
een mentale of lichamelijke beperking. Hij
biedt circus aan op alle mogelijke plaatsen
(in turnzalen, op pleintjes, bij evenementen,
in het park…) en aan iédereen. Ook aan
kinderen in armoede. Geert: “Een kind mag
nooit de dupe worden van de situatie thuis.
Het gebruiken van de Vrijetijdspas was dan
ook een evidentie voor Circant. Zo kan iedereen zich het inschrijvingsgeld veroorloven.”
Nog vóór de Vrijetijdspas vorig jaar officieel
werd voorgesteld op de jeugdraad, had Circant
al te kennen gegeven dat ze wilden samenwerken met het OCMW om minder gegoede
mensen te bereiken, maar het systeem van
de Vrijetijdspas is nog veel toegankelijker.
Het verlaagt de drempel voor wie financieel minder sterk staat. Bovendien hoef je
sowieso niets speciaals aan te kopen voor
circuslessen – gemakkelijke kledij is alles
wat je nodig hebt.
Geert: “Circus treedt de laatste jaren meer
en meer uit de schaduw van het onbekende
en de marginaliteit. Tegenwoordig is het een
erkende vrijetijdsbeleving, net als paardrijden, voetbal, hockey of ballet. Maar het
voordeel is wel dat je je bij circus niet op één
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onderdeel moet vastpinnen. Het circusgamma
is namelijk heel uitgebreid en divers. Opvallend is dat hier veel kinderen terechtkomen
die elders uit de boot vallen. Ik denk dat
dat komt doordat bij circus competitie geen
rol speelt. Wij verwachten niets. Wij leggen
niets op, geen eindtermen of proeven of
wedstrijden… Zolang de mensen zich maar
amuseren en hun eigen, persoonlijke doelen
nastreven! We merken dat circuslessen veel
succes kennen doordat de rest van het leven
al zo prestatiegericht is. En dan is het fijn om
daar even los van te staan.”
Ook de ouders reageren blij verrast; ze geven
vaak te kennen dat ze helemaal niet wisten
hoe circuslessen waren, maar blij zijn dat ze
het ontdekt hebben.
Geert: “Je ziet die kinderen namelijk groeien
en volledig openbloeien! Bij ons leren ze om
elkaar nu en dan te tonen wat ze geoefend
hebben, en dan zijn ze altijd ontzettend fier,
hoe verlegen ze ook zijn. En dat herwonnen
zelfvertrouwen nemen ze ook met zich mee;
plots zijn ze bijvoorbeeld veel zelfzekerder
tijdens een spreekbeurt. Zo was er eens een
ongelooflijk verlegen jongetje in de groep –
hij durfde je zelfs niet aankijken… Maar op
twee jaar tijd is hij fantastisch gegroeid. Zijn
moeder zei tijdens een toonmoment tegen
mij: zie hem daar nu staan! Hij kwam helemaal alleen op met een circusbal en gréép

[ vrijetijdspas ]

echt de aandacht van het publiek voor hij op
de bal klom; dat was fenomenaal.”
Drukke kinderen (die tegenwoordig al snel
een label opgeplakt krijgen) kunnen tijdens
de circuslessen hun ei kwijt. Daar maakt
het immers niet uit als ze hyperactief staan
te springen – laat ze zich maar eens lekker
uitleven! Ook in zogenaamde ‘probleembuurten’ kent Geert nooit problemen: “Wij zijn heel
actief in Borgerhout. Als we daar bij een pleintje stoppen, dan stromen de enthousiaste
kinderen zo naar ons toe. En ze beginnen
direct te helpen uitladen, doen actief mee,
en helpen nadien zelfs alles terug opruimen.”
Momenteel staan de mensen achter Circant
op een punt dat ze heel goed weten waar ze
naartoe willen, maar financiële draagkracht
blijft moeilijk. Zo is het circusmateriaal behoorlijk prijzig. Al het materiaal moet immers
veilig, zwaar, degelijk, robuust en officieel
gekeurd zijn. Geert: “Een echte droom van ons
is om dit schooljaar al onze groepen uit de
verschillende gemeentes samen te brengen
in één spectaculaire show…”
Zelf circuskriebels gekregen? Kom gerust
je ogen eens de kost geven op een maandagavond!
www.circant.be

De Vrijetijdspas,
wat is dat?

Sport, spel en ontspanning voor iedereen
De vrijetijdspas is een gratis pas waarmee
je direct 50% korting krijgt op vrijetijdsactiviteiten. De pas werd opgericht in 2016, maar
was toen enkel beschikbaar voor kinderen
en jongeren die deelnamen aan activiteiten
van gemeentelijke diensten. In 2017 breidde
de pas uit naar volwassenen maar ook naar
verenigingen uit Schoten.
Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, een attest hebt van schuldbemiddeling of een geldig doorverwijzingsattest van
het OCMW, CAW of Koraal vzw heb je recht op
een vrijetijdspas. Het hele reglement vind je
op de gemeentelijke website.
De vrijetijdspas is verkrijgbaar aan de Balie
Vrije Tijd (Sint-Cordulastraat 10), Speelplein
Horst en de sociale dienst van het OCMW.
Je neemt een bewijsstuk van het recht op
verhoogde tegemoetkoming mee van het ziekenfonds, een attest van schuldbemiddeling
of een geldig doorverwijzingsattest van het
OCMW, CAW of Koraal VZW. Je krijgt dan meteen
je vrijetijdspas, die je direct kan beginnen
gebruiken. Een formulier voor aanvraag kan
je downloaden op de gemeentelijke website
of ter plekke aan de Balie Vrije Tijd invullen.
Je kan de pas ook digitaal aanvragen via de
website; dan moet je de bewijsstukken wel
kunnen inscannen. Een lijst van alle diensten
en verenigingen waarbij je momenteel terecht
kan met je vrijetijdspas vind je hieronder:
• Jeugddienst: grabbelpas en swappas
www.schoten.be/vakantiewerking
• Cultuurcentrum Schoten: alle activiteiten
www.ccschoten.be
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• Sportprom vzw: sportkampen en sportactiviteiten voor volwassenen
www.schoten.be/sportaanbod
• Academie Muziek – Woord – Dans en
Stedelijke Academie voor Beeld afdeling
Schoten: indien je niet in aanmerking
komt voor het verminderd tarief
www.academieschoten.be
www.academiemerksem.be
• Circant VZW circuslessen
www.circant.be
• Chiro Antoontje - www.chiroantoontje.be
• Sveka Schoten volleybal
www.svekaschoten.be
• Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia
www.harmonieschoten.be
• HVV Schoten lezingen, film etc.
www.hvv-schoten.be
• Gezinsbond lezingen, activiteiten voor
gezinnen etc.
www.gezinsbondschoten.be
• Koraal VZW speelplein Horst
www.koraal.be
• Meisjeschiro Sint-Filippus
www.meisjeschirosintfilippus.be
Vind je het nog moeilijk om het deelnamegeld
van 50% te betalen? Dan kan je terecht bij
het Loket Gezinsondersteuning. Daar bekijkt
iemand samen met jou welke extra hulp er
eventueel nog ingeschakeld kan worden. Het
loket is er ook als je alleenstaand bent!
Loket Gezinsondersteuning:
Curielaan 1, Schoten (Lieve Verheyden)
03 680 32 00
gezinsondersteuning@schoten.be
Open op woensdag tussen 8u30 – 12u30
of op afspraak

infoschotenoktober
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Wij keren terug naar
onze Braembibliotheek!
Eindelijk terug thuis

De boeken en het bibpersoneel gaan deze
maand (opgelucht) terug naar de Braembibliotheek, die volledig gerenoveerd werd.
De Gelmelenbibliotheek sluit dus definitief
de deuren. Tijdens deze verhuis kan je vier
weken niet terecht in de hoofdbibliotheek:
van maandag 9 oktober tot en met zaterdag 4
november. Dan wordt er immers druk gewerkt
om de Braembib terug in te richten en alle
boeken hun plekje te geven.
Maar de bib laat haar bezoekers niet in de steek!
Daarom namen ze volgende maatregelen:
• Dubbel aantal materialen uitlenen & een
dubbele uitleentermijn
Van 11 september tot en met 6 oktober
mocht je dubbel zoveel materialen meenemen, en om dat allemaal te kunnen lezen,
zien of beluisteren, kreeg je acht weken de
tijd in plaats van vier. Ook verlengingen in
die periode golden voor acht weken.
• Extra openingsuren filiaal Deuzeld
Je kan tijdens de grote verhuis uiteraard
ook altijd terecht in het filiaal Deuzeld,
waar bovendien extra openingsuren worden
voorzien tot en met 4 november. Het filiaal
is geopend op :

infoschotenoktober

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag 		
Zaterdag

13u00 – 17u00
13u00 – 20u00
13u00 – 17u00
13u00 – 18u00
13u00 – 17u00
10u00 – 12u00

Braembibliotheek opent op
maandag 6 november
De Braembibliotheek opent na ruim vijf jaar
opnieuw de deuren. Wij kijken er enorm naar
uit om je te ontvangen in onze gerenoveerde
bibliotheek. Het gebouw werd in ere hersteld
en aangepast aan de huidige veiligheidsnormen. Er werd ook een lift geïnstalleerd, waar
je kan genieten van een origineel kunstwerk.
Daarnaast werd de inrichting in een nieuw
jasje gestoken. Ontdek de frisse, nieuwe
bibliotheekrekken en gezellige zithoekjes. Je
kan bovendien genieten van een kopje koffie
of thee tijdens je bibliotheekbezoek.
De bibliotheek wordt voorzien van een nieuw
automatisch uitleensysteem. Voortaan zal je
je materialen ontlenen en binnenbrengen via
de zelfscan. Het bibliotheekpersoneel staat
uiteraard klaar om je hierbij te begeleiden.
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Denk eraan dat de bib gesloten is op:
• Zaterdag 11 november (Wapenstilstand)
• Zaterdag 18 november (inhuldiging)

Waar is dat feestje?
Wij nodigen je uit op onze feestweek waar we
de heropening zullen vieren. Deze feestweek
start zondag 19 november en eindigt op vrijdag 24 november. Gedurende de hele week
zijn er diverse activiteiten en dit allemaal gratis.

Artwork voorpagina
De afbeelding van de voorpagina van deze
Info Schoten werd ontworpen door Jimmy
Weerdt van Tattoo Mike. Op de laatste dag
van de feestweek van de bib komt hij
schilderen rond het thema van de Braembib
terwijl zijn werk live geprojecteerd wordt op
het grote scherm.

[ bib ]

De Braembibliotheek viert feest!
Yoga, smartcafé, hoog bezoek, nachtelijke croques…
De Braembibliotheek heropent op maandag
6 november en iedereen is van harte welkom!
Onze openingsuren blijven hetzelfde:
Maandag
13u00 – 20u00
Dinsdag
13u00 – 20u00
Woensdag
10u00 – 20u00
Donderdag
13u00 – 20u00
Vrijdag 		
13u00 – 17u00
Zaterdag
09u00 – 12u00
Op zaterdag 18 november komt minister-president Geert Bourgeois naar Schoten om onze
Braembibliotheek plechtig in te huldigen. Dat
is dan ook meteen de start van een feestweek
in de Braembibliotheek!
Zaterdag 18 november:

Officiële inhuldiging
Minister-president Geert Bourgeois zal de
Braembibliotheek officieel inhuldigen om 10
uur. De bibliotheek (ook het filiaal Deuzeld) is
die dag gesloten.
Zondag 19 november

Boekenverkoop 10u - 17u
We verkopen al onze afgevoerde materialen
in de lege Gelmelenbib. Deze materialen
worden niet mee verhuisd; dat bespaart onnodig vervoer. Kom eens kijken, het is zeker
de moeite waard!
Maandag 20 november

Digitale dag
Eén van de belangrijke opdrachten van de
openbare bibliotheek is het publiek laten kennismaken met de digitale toepassingen. In het
teken daarvan worden drie digitale activiteiten
georganiseerd :
10u00 – 12u00 ‘smartcafé’: doe meer met
je smartphone en/of tablet. Deze activiteit
is ideaal voor wie over voldoende basiskennis beschikt maar graag nog wat wil bijleren
(volwassenen).
16u30 – 18u30 workshop digital storytelling
voor de jeugd (12 tot 14 jaar).
19u30 – 21u30 interactieve lezing over toekomsttechnologie (o.a. 3D-printen).

beheerraad van de bibliotheek, die zich die
avond aan het publiek voorstelt.
Woensdag 22 november

invalshoeken. Resultaat is een positieve
zoektocht en een warme benadering met
een groot hart voor vrije tijd.
Vrijdag 24 november

Kinderdag
De kinderen worden in de bib altijd al verwend
en dat is tijdens deze feestweek niet anders!
Er is een voorleesmarathon in de vertelschelp
(het is die week Voorleesweek) van 14u00 tot
15u30. Gelijktijdig is er een workshop voor kinderen van 7 tot 12 jaar én hun grootouders (het
is immers ook Seniorenweek) rond het boek
“Oma en opa abc” door Ingrid Van Kogelenberg
die deze workshop ook zelf begeleidt. Ook de
jeugddienst organiseert een activiteit in de bib.
Ten slotte worden de leden van de jeugdgemeenteraad, na afloop van hun zitting, plechtig
ontvangen in de Braembibliotheek.
Donderdag 23 november

Ontspanningsdag
Behalve met een goed boek, kan je je ook
ontspannen op een andere manier…
• Van 10u00 tot 11u30: yogasessie tussen
de romans, afgesloten met een kopje thee
• Van 14u00 tot 16u00: workshop rond gezonde voeding.
• In de namiddag kan je mee komen spelen
met volksspelen, georganiseerd door de
sportdienst.
• Om 20u00: ‘Pak je tijd!’ – lezing over zinvolle
vrijetijdsbesteding door Pasar aan de hand
van het boek “De herontdekking van de tijd”
waarin dertien vooraanstaande auteurs de
vraag beantwoorden vanuit verschillende

Nocturne met lokaal talent
Als afsluiter van deze feestweek organiseren
we een minifestival met verschillende activiteiten van 19u30 tot 24u00.
• Op het pleintje voor de bib treden twee
Schotense bands op: singer-songwriters
Man Huys en Victor (winnaar van de muziekwedstrijd Lokale Helden).
• Grote of kleine honger kan je stillen bij foodtruck ‘De Croquerie’. Die biedt een selectie
culinaire croques én een speciale creatie
voor onze nocturne aan.
• Je dorst kan je lessen bij dranktruck ‘The
Drunken Horse’ met een selectie frisdranken, wijnen en bieren (waaronder het
Schotense bier ‘Lekske’).
• Binnen in de bib kan je de mini-boekenbeurs
met Schotense auteurs bezoeken. Een heel
aantal Schotense schrijvers presenteren en
verkopen hun werken.
• Grafische kunst door Tattoo Mike: Jim van
Tattoo Mike showt zijn teken- en schilderkunst met als inspiratie het bibliotheekgebouw en de bibliotheekwereld. Zijn werk
wordt live geprojecteerd op een scherm.
• Ten slotte is er nog … een verrassingsact!
Al deze activiteiten zijn gratis!
Adres: Sint-Cordulaplein 13, Schoten
Voor de workshops en lezingen is inschrijven
verplicht (surf naar schoten.bibliotheek.be)

Dinsdag 21 november

Renaat Braemdag
We zetten vandaag de architect van onze
mooie bibliotheek in de schijnwerpers met
de voorstelling “’t Schoonste land ter wereld”
door de Urbanisten. Deze voorstelling start om
20u00 en wordt mee georganiseerd door de
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[ open monumentendag ]

Schotense monumenten
In het weekend van 16 september werd in Vlaanderen Openmonumentendag gevierd. Reden genoeg voor een
leuke fotoreeks hier van enkele exemplaren (vergeten?) Schotens erfgoed, officieel geregistreerd als monument.
Geef je ogen de kost! Meer weten over deze pareltjes? Surf naar inventaris.onroerenderfgoed.be

Boswachterhuisje domein Vordenstein.

Meerstammige zomerlinde vordenstein – vermoedelijk eerst hakhout
waardoor meerdere stammen gegroeid zijn.

Herenhoeve de List oorspronkelijk een 18de-eeuws jachtpaviljoen.

Fort van Schoten 1885 onderdeel van de na 1875 verder uitgebouwde
verdediging van Vesting Antwerpen.

Klooster De Villers vermoedelijk circa 1220 gebouwd en in 1272 gewijd.

Hotels Wenduine en Westende en deel van kanaal Dessel-Schoten
met brug en brugwachterswoning 1922.

infoschotenoktober
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[ open monumentendag ]

Oorlogsmonument met opschrift
Schooten – aan hare gesneuvelden.

Villa Castellamare, art nouveau-villa van 1908-1909
naar ontwerp van architect Jos Basco.

Modernistische villa Schoten uit 1938 naar ontwerp
van architecten Petrus en Cornelis De Nijs.

Villa Hof ter Beuken opgericht tussen 1919 en 1930 in eclectische
stijl met cottage-invloeden.

Hoekhuis Gelmelenstraat uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

Pastorie Sint-Cordulaparochie 1806.

Braembibliotheek.
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[ academie ]

Academie muziek-woord-dans organiseert
benefietconcert voor Escuela de Cristal
Goede muziek voor een goed doel
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren alle
afdelingen van de academie samen een benefietconcert voor een goed doel. Dit jaar is
dat voor Escuela de Cristal, een privéschool in
Nicaragua voor kinderen met een beperking.
We laten initiatiefneemster Nina Mertens, het
gezicht van het project, aan het woord.
“Vorig jaar studeerde ik ‘Internationale samenwerking Noord-Zuid’ aan de UCLL Leuven”,
begint Nina Mertens (22). “Dat programma
legt de klemtoon op samenwerking en wil de
stereotiepe gedachtegang ontkrachten dat
wij als Sinterklaas zaken moeten uitdelen
aan de arme mensen in het zuiden. Door
bijvoorbeeld meubels te brengen, wordt een
lokale meubelmaker zijn werk afgenomen. Het
komt er dus op aan om kritisch te kijken naar
donaties, maar ook om de politieke situatie te
bestuderen, corruptie op te sporen, te kijken

naar de economische realiteit van het land…
alle verschillende pijlers die ervoor zorgen dat
een staat een stevig bestuur heeft.”

Beperking
Samen met twaalf medestudenten, vertrok
Nina op 1 november 2016 voor een half jaar
naar Nicaragua. Omdat Nina in het bezit is
van een professionele bachelor ergotherapie,
ging zij in haar vakgebied aan de slag in
Esteli, een stad in het noorden van het land.
Nina: “Mijn stageplaats, Escuela de Cristal,
was een privéschool voor kinderen met en
zonder een beperking. Vanaf januari nam ik
er de volledige taak van hoofdtherapeut op
mij. Escuela de Cristal is in Nicaragua één
van de eerste scholen voor kinderen met een
beperking, met inclusie als basispijler – dus
niet enkel bestemd voor kinderen met een

Mysterieuze instrumenten voor
veelstemmig concert
Kerstconcert 22/12
Denk niet aan preutse, oerdroge, slaapverwekkende kinderkoortjes bij het woord
‘kerstconcert’. Nee, nee! Het concert dat de
Academie muziek-woord-dans je dit jaar brengt
zal een swingend feestje worden. Laat je in
de machtige setting van de Sint-Cordulakerk
verwonderen en betoveren door de feestelijke
muziek van deze muziektovenaars:
• Kinderkoor Ballabile en volkskoor Stadigaan,
met muzikale begeleiding van nyckelharpa’s
(dat zijn Zweedse instrumenten die eruit
zien als een kruising tussen een viool en
een… piano?)
• De tedere tonen van de harpklas

• De stoutmoedige spreekkunst van de
woordklas
• De vocale ensembles ‘Kalavinka’, ‘Schifanoia’, ‘Scuola di canto’ en ‘Treble Square’
onder begeleiding van het kerkorgel (uiteraard) en de piano
En om helemaal in de positieve sfeer van
het kerstgebeuren te blijven, gaan alle opbrengsten regelrecht naar het goede doel
Unidos por un sueño (zie hierboven).
Je wordt verwacht op vrijdag 22 december,
om 20u in de Sint-Cordulakerk!

Nina Mertens

(leer)beperking, maar ook voor kinderen met
een sociaaleconomisch moeilijke achtergrond.
Ergotherapie is in dat land onbestaande en de
overheid investeert niet in bijscholing. Toch
trachten de leerkrachten maandelijks een
bijscholingscursus bij te wonen, met onderwerpen als autisme, syndroom van Down…”

Klaswerking
“In ‘mijn’ graadklassen had ik gemiddeld een
twintigtal leerlingen. Het is niet zozeer de
bedoeling om de leerlingen met een beperking
schoolse kennis bij te brengen, maar wel om
hen basisvaardigheden aan te reiken om
zelfredzaam te worden om hun autonomie
te verhogen. Op vraag van directie, leerkrachten, ouders en kinderen kwam de vraag naar
verdere begeleiding om in hun maatschappij
op eigen benen te kunnen staan (zelfstandig
wonen, seksuele educatie, kleren wassen,
koken…) Tijdens mijn onderzoeksproject
organiseerde ik praatgroepen en nam ik
enquêtes en interviews af met het oog op
de specifieke noden en behoeften van elke
doelgroep. Gaandeweg werd de nood aan
atelierwerking duidelijk. De plannen voor een
bijgebouw voor de bewuste ateliers worden
alsmaar concreter.”

Van en voor schoolkinderen
“Mijn mama, Ann Leysen, is één van de drijvende krachten in de woordafdeling van de
academie van Schoten en staat mee aan de
basis van de traditie van het benefietconcert.
Vanuit die traditie raadde mama mij aan om
mijn project voor te stellen. De adviesraad gaf
groen licht omdat Escuela de Cristal vertrekt
vanuit het idee dat elk kind kansen moet
krijgen. Niets mooier dan een school voor een
school – kinderen voor kinderen. De academie
maakt er een fantastische avond van waarop
iedereen van harte welkom is!”
Woensdag 29 november: 19u00
Kaekelaar, Sint Cordulastraat 10, Schoten
Gratis toegang: reservatie via
academie@schoten.be / 03 685 02 56
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Interview met dé Sint

Onze bekendste kindervriend aan het woord
Ondertussen is onze schoolgaande jeugd het
terug gewend om achter de schoolbanken te
zitten maar stiekem kijken ze reikhalzend uit
naar de volgende vakantie en misschien ook
wel naar de komst van Sinterklaas. Want Sinterklaas betekent cadeautjes en heel veel snoep.
De voorbereidingen in Schoten worden alvast
getroffen om de stoet van deze Goedheiligman
weer in goede banen te leiden. Wij telefoneerden even naar Spanje en spraken de mobiliteitspiet om te informeren of de zwarte pieten
alles georganiseerd krijgen.
Wanneer komt Sinterklaas naar Schoten?
“Naar goede gewoonte komen we met onze
boot aan in Antwerpen waar we door heel veel
mensen blij worden ontvangen. Sinterklaas
heeft met stip in zijn agenda het bezoek aan
Schoten gepland op zaterdag 25 november.”
Heb je als mobiliteitspiet al een mooie route
in Schoten uitgestippeld?
“Ja hoor! Om 14u00 vertrekken we met een
paar Schotense verenigingen aan de prachtige
vaart. We hebben een plekje voor onze boot
gevonden in de haven. Met de parade rijden
we door de Theofiel Van Cauwenberghslei en
Kruispadstraat om daarna de Paalstraat in te
slaan. De stoet eindigt ten slotte op het SintCordulaplein, waar het animatieteam ons opwacht. De circuspiet heeft al wat leuke ideeën
gestuurd naar de werkgroep in Schoten.”

Hoelang loop je al mee met onze stoet?
“Ik denk dat het nu mijn zesde jaar is. Het is
fijn om elk jaar nieuwe, blije kindergezichtjes
te zien. Maar ik kom ook af en toe oude bekenden tegen. Zo zag ik vorig jaar een kindje
dat stiekem niet zo braaf geweest was en van
Sinterklaas een waarschuwing had gekregen.
Dit jaar was het kindje extra flink. Daarom
heeft Sinterklaas een mooi cadeau voor dat
kindje uitgekozen.”
En hoe staat het met de voorbereidingen?
“We moeten nog wat extra snoep aankopen
want vorig jaar zagen we héél veel zoetebekjes. Ook mama’s en papa’s lusten wel een
karamelbolletje of twee, of drie…
Gelukkig hebben we ook een goed contact
met het sint-team in Schoten zodat we zeker
niets vergeten.
Dat doet me eraan denken dat ik de cultuurpiet moet verwittigen om nog even contact
op te nemen met het Cultuurcentrum over de
sintvoorstelling.”
Wat mogen we verwachten van de sintvoorstelling?
“De cultuurpiet wist me te vertellen dat er een
écht popconcert voor kinderen op het programma staat. Er komt iemand liedjes zingen
in De Kaekelaar over hoe je nu best je schoen
zet, over snoepgoed (bergen speelgoed!) en
ook over mij… en de andere zwarte pieten!”

Zijn jullie met veel?
“Best wel. Maar we kunnen helaas niet allemaal naar Schoten komen. Ikzelf, circuspiet
en cultuurpiet assisteren Sinterklaas in jullie
gemeente. Voorlopig komen de pakjespiet, de
schoorsteenpiet, speculaaspiet, vertelpiet en
snoeppiet ook mee.”
Wie is er de rechterhand van Sinterklaas?
“Dat is de hoofdpiet. Die komt uiteraard ook
mee. Vertel hem nu niet dat ik hem bijna
vergeten was!”
We beloven het. Veel succes nog met de
voorbereidingen!

Info stoet
Zaterdag 25 november
14u00: vertrek stoet
14u30 – 15u30: animatie op het SintCordulaplein. Mogelijkheid om Sinterklaas
te groeten.
15u30: Sinterklaas vertrekt naar zijn volgende afspraak. Einde animatie.
Wil je nog komen kijken naar de voorstelling
van “Pop voor de Sint”? Dan kan je nog kaartjes kopen voor de voorstelling van 13u00.
Het concert duurt 1 uur. Meer informatie en
tickets vind je op www.ccschoten.be.
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Help, wat doe ik met een
wild dier in nood?

Vogelopvangcentrum - niet alleen voor vogels
onfortuinlijke vlucht naar de vrijheid juist bekocht met de dood. In zeldzame gevallen ligt
de vogel verdwaasd op de grond. In dat geval
laat je het beestje best even bekomen in een
donkere doos, zonder voedsel en zeker zonder
drinken. Na enkele uurtjes kan je kijken of je
gevleugelde patiënt het luchtruim kiest. Is dat
niet zo, doos opnieuw sluiten, maar wat dan?

Als huisdieren hulp of opvang nodig hebben,
wenden we ons best tot de dierenarts of desnoods tot het Schotense dierenasiel, dat prima
werk doet voor honden en katten. Maar wat
met wilde dieren? Hoe kunnen we die helpen,
want ze hebben geen baasje? Eén adres: het
vogelopvangcentrum (VOC).
Je zal het al wel eens gehoord of meegemaakt
hebben: een doffe knal en na enig zoekwerk
blijkt een vogel tegen je raam gevlogen te
zijn. Glas reflecteert bomen en struiken en
bij gevaar willen vogels zo snel mogelijk in
het groen verdwijnen. Maar vaak wordt de

In zo’n geval kan je beroep doen op de vrijwilligers van het Vogelopvangcentrum van
Brasschaat-Kapellen. Als ze tijd en volk hebben, komt men het slachtoffer oppikken met
de dierenambulance, maar je kan het diertje
ook zelf achterlaten in de kluis van het opvangcentrum. Vanuit Schoten is het maar een
korte rit, maar je redt wellicht het leven van
je toevallige gast. Een dierenarts onderzoekt
het dier, en geeft dan de nodige richtlijnen aan
één van de 220 vrijwilligers in het vogelasiel.
Veel kans dus dat de vogel later gezond en wel
weer kan uitvliegen. Het vogelopvangcentrum
of VOC staat ten dienste van een twintigtal
gemeentes, en is een zeer gespecialiseerde
dienst – dat zullen de Schotenaren wellicht
al op televisie gezien hebben, of tijdens de
jaarlijkse opendeurdag. De milieuraad van
Schoten gaf al tweemaal de Milieuprijs aan
het VOC, en het gemeentebestuur ondersteunt
het asiel met een kleine toelage, en dat voor
de circa vijfhonderd dieren die jaarlijks vanuit
Schoten worden binnengebracht. In 2016 wer-

den er in totaal 4664 wilde dieren opgevangen,
en sinds het begin van het VOC gaat het om
31.848 dieren! Daarvan kan er aan gemiddeld
60% terug de vrijheid worden gegeven, soms
na een zeer lang revalidatieproces.
“Zo werd een uiterst zeldzaam wespendiefkuiken in het VOC binnengebracht” weet Schepen
voor dierenwelzijn Paul Valkeniers. “De boom
waarin het nest zat, werd omgezaagd en de
twee nestjongen werden dan maar naar het
VOC gebracht. Het jongste overleefde de val
echter niet”. Dat wordt beaamd door Marcel
Peeters, stichter en drijvende kracht achter
het VOC. “Zo’n roofvogel moet dan van ons
leren hoe hij aan voedsel geraakt, en pas als
dat lukt, kunnen we het dier terug vrijlaten”.
Soms worden er minder spectaculaire soorten
binnengebracht. Zo bracht secretaris van de
milieuraad Ingrid Denissen een tiental donskuikens van een wilde eend binnen. “Ze had
haar nest in mijn tuin gebouwd, maar nadat
de eieren waren uitgekomen, stak moeder
eend de baan over en werd ze helaas gegrepen door een te snel rijdende auto. Ik heb de
eendjes dan maar naar het VOC gebracht en
in afwachting van de ‘te waterlating’ in een
mooi natuurgebied, mogen ze hier opgroeien”.
Het VOC vangt ook andere dieren dan de
traditionele vogels op. Marcel begint een
lijstje op te sommen van aangereden vossen, zoekgeraakte reekalfjes, egels die in de
winter rondlopen, vleermuizen die tevoorschijn
kwamen bij een dakrenovatie, een vergiftigde
kerkuil, een aangereden steenmarter… “Jammer genoeg al te vaak verkeersslachtoffers”
oppert Marcel die plots opgeroepen wordt
door een Schotenaar. “Een torenvalk zit in
een fabriekshal en ze vragen of ik hem kom
vangen”. De VOC-ambulance vertrekt meteen
op weg naar het dier in nood.
Meer info: www.vocbrasschaatkapellen.be
04 73 48 48 97
24/24u open voor binnenbrengen dieren
(wachthuisje met afsluitbare kluis)
Holleweg 43, 2950 Kapellen

Openduerdag in het VOC
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Een bijzondere brief aan de
burgemeester en schepenen…

Conclusies over het inventariseren van onze Schotense bomen
In juli werden de Schotense bomen (op
openbaar terrein) geïnventariseerd door jobstudente Marie Kerkhofs. Wat deed ze dan
precies; wat was het doel? Ze bracht in kaart
welke bomen er in Schoten staan, opdat de milieudienst het bomenbestand zo goed mogelijk
kan opvolgen. Bomen zijn immers gigantisch
belangrijk (zeker met de veranderende klimaatomstandigheden) en de opvolging ervan
is dan ook geen weg te wuiven taak.
De gemeente Schoten werkt nu een bomenplan
uit met drie onderdelen: een digitale inventaris, een duidelijke toekomstvisie, en een
beheerplan. Met deze plannen wil de gemeente
ook in de toekomst een weerbaar en gezond
bomenbestand voor haar inwoners behouden.
Nog vragen? Neem dan contact op met de
gemeentelijke milieudienst 03 685 04 62 of
milieudienst@schoten.be

Wat doen bomen
eigenlijk voor ons?

Het ‘nut’ van onze woudreuzen
Geluid: uitzicht op groen zorgt ervoor dat omgevingslawaai
als minder storend wordt ervaren.
Temperatuur: door hun verdamping en schaduw koelen bomen
onze leefomgeving af tijdens hittegolven. Het gaat om een
temperatuurreductie tot 20°C.
Luchtkwaliteit: door hun grote groene volumes filteren bomen
een gedeelte van de luchtverontreiniging weer uit de lucht
die we inademen.
Water: door hun grote oppervlaktes (stam, takken en bladeren) houden bomen water vast om het daarna vertraagd te
infiltreren of af te voeren.
Biodiversiteit: het aantal plant- en diersoorten in België gaat
jaar na jaar achteruit. Bomen bieden een (onderdeel van) een
leefomgeving voor veel soorten.
Gezondheid: in de nabijheid van ‘groen’ genezen mensen
gemiddeld 1 tot 1,5 dag sneller van eenzelfde ziekte dan
zonder dit groen.
Economisch: vastgoedprijzen stijgen tot 10% in de nabijheid
van waardevolle bomen en parken. Of dalen net met eenzelfde
waarde bij de afwezigheid ervan!
Esthetiek: bomen, in het bijzonder grote en volwassen bomen,
worden het meest geapprecieerd.

Na haar goede werk stuurde Marie ook nog een hele bijzondere brief naar de burgemeester en
het schepencollege – de moeite om met jullie te delen!

ster,
Geachte heer De Veuster, burgemee
n,
pene
Geachte sche
n. Naast
d uw gemeente te mogen verkenne
Een maand lang heb ik de eer geha
in met
terre
het
op
kans
de
oor
g ik hierd
het inventariseren van laanbomen kree
n met de
arde
verw
mij
die
nen
diege
en
Buit
de inwoners van Schoten te praten.
Wat erg
en toonden veel mensen interesse.
parkeerwachter, kreeg ik veel vragen
tot dit
g
kkin
betre
met
ies
react
aan positieve
opviel, was de overgrote meerderheid
gen
vroe
n
Vele
an.
hierv
lging
navo
in
n
erpla
project en het opstellen van een behe
en.
word
en
zoud
pt
omen in hun straat geka
zich initieel zelfs bang af of de laanb
vermijden.
Dit wilden ze immers koste wat kost
ten het
. Meestal roepen degenen met klach
Om deze reden schrijf ik deze brief
den
tevre
sen
men
als
en
Als alles goed gaat
hardst en worden enkel zij gehoord.
door
n
geve
stem
een
nu
ik
wil
mensen
zijn, wordt dit vaak niet gezegd. Deze
beeld te
t te brengen en een overkoepelend
kaar
in
gen
erkin
opm
hun
van
le
enke
g ik van
kree
ent
plim
leeft. Het mooiste com
schetsen van wat er onder de mensen
en in
bom
eiken
htige
prac
de
over
vertelde me
een vrouw in zone Schotenhof. Zij
het werk
voor
me
nkte
beda
Ze
ct.
proje
het
haar tuin en wenste me proficiat met
zuurstof
terecht op dat deze bomen voor de
dat de gemeente leverde en merkte
erdjarige
hond
de
me
man
een
den. Ook liet
van onze kinderen en kleinkinderen zorg
enten
plim
com
vele
de
van
twee
ts
slech
zijn
beukenbomen op zijn perceel zien. Dit
van de gemeente.
over het groen en het groenbeheer
omen
eenten van Vlaanderen. Het aantal laanb
Schoten behoort tot de groenste gem
ig
wein
op
ze
at
gekoesterd moet worden omd
dat hier staat, is een zeldzaamheid die
hier
sen
men
veel
om
waar
ens mij de reden
andere plaatsen te vinden is. Dit is volg
en
en. Op deze manier kan men ontsnapp
won
en
blijv
graag
ook
en
komen wonen
t
heef
maar
erpen en volledig tot rust komen,
aan het drukke stadsgebeuren in Antw
beeld
voor
ch
typis
Een
en heeft toch vlakbij.
men de stad en alles wat ze te bied
.
lden’
were
twee
van ‘het beste uit
tudent’
ervaringen en mijn laatste job als ‘jobs
Met deze brief sluit ik een maand vol
hermt.
besc
n
groe
stuk
are
overgave dit dierb
af en hoop ik dat u met zorg en vol
Met vriendelijke groeten,
– 28/07/2017
Marie Kerkhofs, jobstudent 04/07/2017

17

6 6
6

infoschotenoktober

[ veiligheid ]

Voorkom woninginbraak!
Hoe hou ik inbrekers buiten?

• Berg potentieel inbrekersmateriaal slotvast
op (bv. ladder, gereedschap).
• Zorg voor een bewoonde indruk tijdens je
afwezigheid (bv. brandend lampje)
• Bewaar zeer waardevolle zaken zo weinig
mogelijk thuis. Het gouden horloge van je
grootvader bewaar je dus beter in een kluisje
op de bank.
• Noteer bij aankoop van waardevolle voorwerpen serienummers (of IMEI-nummer
bij gsm of tablet) en maak een foto. Hou
ook de facturen bij. Op die manier is het
gemakkelijker om gestolen goederen te
recupereren als ze worden teruggevonden.
• Zet de kartonnen verpakking van je nieuwe
toestellen niet voor de deur, want zo stel je
als het ware je spullen tentoon.
Wist je dat er in 2016 in Schoten 101 effectieve woninginbraken werden gemeld en 40
pogingen tot inbraak? Dat is een verbetering
tegenover de piek in 2012, maar het blijft
een belangrijk aandachtspunt voor de politie
en het gemeentebestuur. Elke inbraak is er
immers één te veel.
De donkere dagen komen…
De dagen worden korter en minder mensen
keuvelen op straat. Dit is het moment waarop
dieven hun kans grijpen om je woning een
bezoekje te brengen. Er zijn gelukkig een
aantal dingen die je kan doen om je woning
minder aantrekkelijk te maken voor inbrekers.
Sociale controle
Een goed contact met de buren en een
gezonde dosis sociale controle vormen nog
altijd de allerbeste preventie tegen inbraak. In
buurten waar mensen elkaar niet kennen, vallen inbrekers niet op en kunnen ze makkelijk
hun slag slaan. Als buren elkaar wel kennen, is
de kans kleiner dat een inbreker onopgemerkt
blijft. Buren houden voor elkaar een oogje in
het zeil. Een alerte buur is er dus twee waard!
Zie je zelf iets verdacht in de buurt? Wacht
dan niet, maar bel meteen de politie via 101.
Organisatorische hulpmiddelen
Goede gewoontes zijn essentieel als het gaat
over inbraakbescherming. De beste sloten
zullen niet helpen tegen een inbraak als
je ze niet gebruikt of als je een raam laat
openstaan. Goede gewoontes kosten niets
en ontmoedigen inbrekers. Deze maatregelen
zijn zo eenvoudig dat ze vaak over het hoofd
gezien worden:
• Sluit steeds alle ramen en deuren bij vertrek.
• Laat geen waardevolle voorwerpen in het
zicht rondslingeren.

infoschotenoktober

Bouwkundige hulpmiddelen
Het is heel belangrijk dat alle ‘zwakke’ plekken
van je woning goed beveiligd zijn.
• Versterk je ramen en deuren met goede
sloten (met veiligheidscilinder), een rozet,
opzetsloten…
• Kies voor gelaagd glas.
• Opteer voor vergrendelbare raamkrukken.
Elektronische hulpmiddelen
Behalve de andere maatregelen kan je ook
elektronische beveiliging (laten) plaatsen. Zeker voor woningen met een hoger inbraakrisico
is het een doeltreffend afschrikmiddel. Je kan
kiezen voor het plaatsen van een alarm en/of
videobewaking.
Diefstalpreventieadviseur
Ken je de zwakke plekken van je woning
niet of weet je niet precies wat je kan doen?
Vraag dan gratis advies aan één van onze
diefstalpreventieadviseurs: ze helpen je om
je woning te beveiligen. De preventieadviseur
komt aan huis en zorgt voor een gedetailleerd,
neutraal en gratis advies. Je bent uiteraard tot
niets verplicht. De gemeente Schoten heeft
een team van zeven vrijwillige diefstalpreventieadviseurs.
Geïnteresseerd? Maak een afspraak bij de
dienst Integrale Veiligheid van de gemeente
via 03 680 23 57 of iv@schoten.be.
Vakantietoezicht
Ga je op vakantie? Vraag dan vakantietoezicht
aan bij de lokale politie. Een inspecteur zal
tijdens je afwezigheid een extra oogje in het
zeil houden. Vakantietoezicht kan je aanvragen
via www.police-on-web.be of download het
aanvraagformulier op de website van de gemeente. Geen computer? Op het politiekantoor
helpen ze je graag verder.
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Week
Nationale actie
‘1 week niet’
Schoten kiest voor 1 week 0 woninginbraken.
In het kader van de preventie tegen woninginbraken is de nationale actie ‘1 dag niet’
ontstaan.
Sinds 2014 participeren de gemeente
Schoten, de lokale politie van Schoten, de
BuurtInformatieNetwerken, de diefstalpreventieadviseurs en de fietsgraveurs aan
deze nationale actie. Dit jaar breiden we de
campagne zelfs uit van ‘1 dag niet’ naar ‘1
week niet’. In de laatste week van oktober
zullen we uitgebreid campagne voeren om
diefstal in woningen te voorkomen.
Verhoogd politietoezicht
De politiezone Schoten zal naar aanleiding
van de actie ‘1 week niet’ een hele week
lang extra aandacht besteden aan diefstal in
woningen. Op vrijdag zal ze bovendien over
het ganse grondgebied verschillende controleposten opstellen en actief patrouilleren.
Pop-up actie zaterdagmarkt
Tijdens de zaterdagmarkt van 28 oktober
kan je langskomen in het pop-up kraam van
de politie en de gemeentedienst integrale
veiligheid. Hier kan je inbraakpreventief advies inwinnen, een afspraak maken met
een diefstalpreventieadviseur, je fiets laten
graveren, informatie inwinnen over de BINwerking, en nog veel meer.
Inbraakpreventieve wijkwandeling
Als kers op de taart zal er op zondag 29
oktober een wandeling plaatsvinden in
de Schotense wijk ‘Deuzeld’. De Dienst
Integrale Veiligheid houdt de wandeling
op zondagavond omdat er die nacht wordt
overgeschakeld naar het winteruur en er dan
opnieuw een donkere periode voor de deur
staat. De lokale politie en de diefstalpreventieadviseurs begeleiden je door de straten
en zullen her en der halt houden om nuttige
tips en adviezen te geven. Achteraf krijg je
de mogelijkheid om allerlei extra info in te
winnen en een babbeltje te slaan, uiteraard
mét een drankje en een versnapering.
Voor meer info over de wijkwandeling en
de andere initiatieven: dienst integrale
veiligheid 03 680 23 57 / iv@schoten.be.
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Een overzicht van de
Schotense ANPR-camera’s
Opgepast, de politie ziet je overal!
BuurtInformatieNetwerken
(BIN’s) te Schoten: in de lift!
Jij en je buren,
samen voor een veilige buurt
Momenteel telt Schoten 21 BIN’s (buurtinformatienetwerken) voor burgers en 2 BIN-Z’s
voor zelfstandige handelaars. Deze BIN’s
zijn geen garantie tegen woninginbraken of
andere criminele feiten, maar vormen wel een
uitmuntend systeem om zeer snel belangrijke
info te kunnen delen met alle belanghebbenden. Indien nodig zal de politie immers een
bericht verzenden naar de leden van één of
meerdere BIN’s. Afhankelijk van de situatie
gebeurt dat per telefoon (dringend) of per
e-mail (informatief).
Aan de basis van een BIN ligt het engagement
van enkele vrijwilligers – de zogenaamde
BIN-coördinatoren – in een bepaalde woonomgeving. Van zodra de basisstructuur klaar
is, ondersteunen de lokale politie en gemeentediensten de verdere ontwikkeling van het
netwerk. Vervolgens kunnen burgers op een
erg laagdrempelige manier aansluiten.
De info die door de politie wordt verspreid,
dient in eerste instantie om te verwittigen
en erger te voorkomen. Ook zaken zoals een
vermist persoon kunnen via een BIN-bericht
worden gecommuniceerd.

Zoals je wellicht weet, staat er op de Horstebaan sinds enkele jaren een eerste ANPRcamera. ANPR wat?! ANPR staat voor Automatic
Number Plate Recognition, wat zoveel wil
zeggen als automatische nummerplaatherkenning. Maar waarvoor wordt deze camera
eigenlijk gebruikt?
Elk voertuig dat de camera voorbij rijdt, wordt
geregistreerd. Geen paniek, gapers of neuspeuteraars worden niet op de bon geslingerd. Het
geeft de Schotense politie wel de mogelijkheid
om gestolen, geseinde of niet-geldig gekeurde
voertuigen via hun nummerplaat in het ANPRsysteem op te sporen.
In praktijk is het niet mogelijk om een politieinspecteur te laten postvatten naast de camerapaal om herkende voertuigen aan de kant te
zetten, maar de registraties worden dagelijks
bekeken en ingezet bij het politiewerk. Zo hebben de inspecteurs al een gestolen voertuig
kunnen terugbezorgen aan de eigenaar en
werd een diefstal van multimedia-artikelen
opgelost met behulp van de gegevens verzameld door de ANPR-camera. Verder werden
verschillende voertuigen gecontroleerd met
enkele processen-verbaal als gevolg omdat
ze niet geldig verzekerd bleken.

Dit jaar hebben we al meer dan 1733 aanvragen gehad voor een opzoeking van een
nummerplaat via onze ANPR-palen. In 35
gevallen bleek het voertuig ook echt voorbij
onze paal gereden te zijn en stond het dus
geregistreerd. Op één jaar tijd passeren zo’n
10.000 voertuigen één camerapaal, en dat
betekent een enorme bron van informatie voor
de lokale politie. Daarom werden er de voorbije
jaren meerdere ANPR-camera’s bijgeplaatst op
ons grondgebied, en staan er ook nog een heel
aantal gepland. Een overzichtje:

De lokale overheid streeft ernaar om zo veel
mogelijk burgers lid te maken van de Schotense BIN’s: hoe meer mensen betrokken zijn
in de communicatiestroom, hoe moeilijker
criminelen hun doelstellingen binnen onze
maatschappij kunnen realiseren!
Daarnaast mikt de overheid op de uitbreiding
en koppeling van bestaande BIN-gebieden.
Zo zullen we in de wijk Deuzeld de drie bestaande BIN’s binnenkort uitbreiden zodat álle
wijkbewoners de kans krijgen om BIN-lid te
worden. Daarom worden ze uitgenodigd voor
een algemene bewonersvergadering.
Neem gerust contact op met de dienst
integrale veiligheid, via 03 680 23 57 of
iv@schoten.be indien:
• Je wil weten of je woning of handelszaak
gelegen is in een BIN-gebied
• Je meer info over de bewonersvergadering
voor de wijk Deuzeld wil ontvangen
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[ radicalisering ]

Nieuw: consulent deradicalisering
Deradicalisatie: de Schotense aanpak

Tina Verheyen

Na de verijdelde aanslag in Verviers en de
nasleep van de terroristische dreiging besliste minister Jan Jambon in 2015 dat elke
gemeente een Lokale Integrale VeiligheidsCel
(LIVC) moest opstarten. In zo’n cel wordt informatie uitgewisseld tussen allerlei sociale
en preventiediensten zoals OCMW’s, scholen,
lokale verenigingen en eerstelijnswerkers
enerzijds en de bestuurlijke en gerechtelijke
autoriteiten anderzijds.
Onze gemeente heeft daarom snel gehandeld
en in mei 2016 werd het Schotense LIVC opgericht. In maart 2017 werd ook een consulent
‘deradicalisering’ aangesteld: Tina Verheyen.
Zij fungeert als tussenpersoon tussen de
sociale diensten, de politionele diensten en
de gemeentelijke LIVC.
Het effectieve onderzoek naar terroristische
cellen blijft uiteraard een federale materie dat
door OCAD en andere instanties wordt gecoördineerd maar er is zeker nood aan opvolging
op lokaal – gemeentelijk niveau. Een ketengerichte aanpak tussen alle beleidsniveaus
en diensten (burgemeesters, provinciegou-

verneurs, gemeenschappen, gewesten…) en
uiteraard ook alle eerstelijnswerkers en organisaties die met jongeren te maken hebben
is onmisbaar. De tijd dat iedere dienst op zijn
eigen eilandje werkte is voorbij. We hebben
partnerschappen nodig waarbij de gemeentelijke belangen voorop staan. De burger beter
beschermen is nu het gemeenschappelijke
doel dat alle diensten in België voor ogen
moeten houden. Gewelddadige radicalisering
moet zo snel mogelijk gedetecteerd worden en
deze informatie moet dan ook gedeeld worden
met de verschillende instanties.
Als radicalisering in een vroeg stadium kan
gedetecteerd worden, hoeft dit ook helemaal
geen politioneel drama te worden en kunnen
we dit soms zelfs met preventie oplossen. Er
moet echt een onderscheid zijn tussen repressie en preventie. De gemeentelijke diensten
staan dicht bij het terrein en zijn het best
geplaatst om via netwerken, het verenigingsleven, scholen en andere diensten de vinger
aan de pols te houden en een netwerk te ontwikkelen waarin een inclusief beleid centraal
staat: Waaróm radicaliseren onze jongeren –

ook zij die hier geboren en getogen zijn en die
alle kansen geboden krijgen? Waaróm voelen
sommigen onder hen zich hier niet thuis? We
moeten ál onze jongeren weerbaar maken. Zij
krijgen zoveel info te zien via allerlei kanalen
en zitten dikwijls met een heleboel vragen.
Dit gaat niet enkel om radicalisering, maar
evengoed over pesten, roken, alcohol…
Ons beste wapen tegen polarisering is ervoor
zorgen dat alle bevolkingsgroepen ongeacht
hun achtergrond, geloof, huidskleur of geslacht… zich thuis voelen in België. Het is
onze missie om van hen allemaal Schotenaren
te maken. Daarom: praat met elkaar, leer van
elkaar! Het is zo belangrijk om je buren en je
hele wijk te leren kennen.
Tina Verheyen zal een aanspreekpunt zijn
voor alle Schotense verenigingen, scholen
en eerstelijnszorgen die met vragen zitten
over radicalisering. Zij kunnen bij haar terecht
voor vragen over opleidingen, opmerkingen,
bezorgdheden…

Tina.verheyen@schoten.be – 03 680 09 42

HERKEN JIJ
RADICALISERING?
infoschotenoktober
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[ kringwinkel ]

Nieuwe Kringwinkel in Schoten
Een verhuis én transformatie tegelijk

De winkelmedewerkers zijn alvast
enthousiast!

De Kringwinkel in de Venstraat zat al een
tijdje wat krapjes. Groot is dan ook de vreugde
dat zeer binnenkort de intrek kan genomen
worden in een maar liefst drie keer zo groot
pand schuin tegenover het oude pand, waar
vroeger de Aldi huisde. Het wordt een nieuwe
belevings-Kringwinkel, helemaal gericht op
hoe de Schotenaar graag tweedehands koopt
én weggeeft.

bij De Kringwinkel. Daarnaast gaan we hard
inzetten op gezelligheid en huiselijkheid. De
producten zullen anders gegroepeerd worden:
in leefsferen zoals ‘Wonen’, ‘Spelen’, ‘Kleden’,
‘Ontspannen’… Telkens met een inspirerend
hoekje waar je het ook kan beléven: een ingerichte zithoek, een speelgoedhoek, een grote
(ver)kleedhoek waar je ook jezelf in Kringwinkel-outfit kan fotograferen… enzovoort.”

Nieuwe indeling

Geefwinkel ín de winkel

Misschien heb je het al opgemerkt: er werd
hard verbouwd in de Venstraat 151a. De
uitdaging om van een zeer basic en redelijk
donker winkelpand een oergezellige Kringwinkel te maken werd volop aangegaan. Toen
deze kans zich voordeed, bevraagden de
winkelverantwoordelijke Pieter De Wilde en
regioverantwoordelijke Lutgarde Stes klanten
en omwonenden, om te peilen wat de huidige Kringwinkelklanten appreciëren aan hun
Kringwinkel en wat beter kon. Met het resultaat
gingen en ze samen met winkelinrichtster
Kathy Cleve aan de slag.

De grootste nieuwigheid echter wordt de
‘geefwinkel’ die geïntegreerd is in de winkel.
Lutgarde Stes: “In de Kringwinkel van Schoten
worden heel veel spullen geschonken. Dat
vinden we geweldig, maar achteraan de oude
winkel was maar zeer beperkte plaats en een
klein magazijntje. Deze ‘gevers’, zoals wij ze
noemen, krijgen in de nieuwe Kringwinkel extra
veel plek. Dat zal je al aan de twee ingangen
zien: links ga je de Kringwinkel binnen om te
kopen, en rechts om te geven. We onthalen de
gevers aan een heuse ‘geeftoog’, waar we de
spulletjes met meer eer kunnen ontvangen.
Uiteraard is dit enkel voor de spulletjes die in
dozen of zakken kunnen. Met de kasten, tafels
en andere grote stuks kan je zoals voorheen
achteraan terecht, maar ook daar wordt het
een stuk aangenamer en makkelijker: je kan
tot achteraan de loskade rijden. Ja, voor de
vele gevers van spullen wordt de nieuwe
Kringwinkel nu ook een heel fijne plek.”

Eerste vaststelling: de gezelligheid van de
huidige Kringwinkel moet zeker bewaard
blijven. Klanten willen snuisteren en schatten zoeken tussen veel spulletjes. Dat wordt
ook waargemaakt in de nieuwe Kringwinkel,
waar in de eerste plaats gezien de grotere
oppervlakte uiteraard méér zal staan. Kathy
Cleve: “Qua sfeer hebben we gekozen voor een
‘urban design’ inrichting , dat is industrieel met
een natuurlijk randje – uiteraard met zoveel
mogelijk natuurlijke materialen, want dat past

Voor Schoten, in Schoten
Door te kopen in en te geven aan De Kringwin-
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kel verklein je mee de afvalberg. Momenteel
verwelkomt De Kringwinkel dagelijks tussen
de honderd en tweehonderd kopende klanten,
en komen er zo’n zestig mensen spulletjes
afgeven. De nieuwe Kringwinkel wordt drie
keer zo groot, dus er wordt dan ook gemikt op
driemaal zoveel kopers en gevers.
Even belangrijk is dat De Kringwinkel ook zorgt
voor sociale tewerkstelling voor mensen die
het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Pieter
De Wilde: “We hebben nu een team van tien
mensen, en dat wordt uitgebreid naar twaalf
voor de grotere winkel. Enkele mensen worden ter beschikking gesteld door het OCMW
van Schoten. Ook verwelkomen we geregeld
tijdelijke krachten: stages door de VDAB van
een maand, of ‘WELA’s’ – dat zijn jongeren
die hier een leercontract krijgen. Het team
heeft de ontwerpen voor de nieuwe winkel
al gezien. Ze zijn heel enthousiast en zeker
over het grotere magazijn, want dat is in de
huidige, krappe winkel soms echt behelpen.
We kunnen niet wachten.”
De nieuwe Kringwinkel in Schoten opent op
vrijdag 20 oktober om 10u00.
Iedereen welkom!
Zaterdag 21 oktober 10u00-18u00: Dag van
De Kringwinkel
Venstraat 153a, Schoten

kw-vensstraat@dekringwinkelantwerpen.be
www.dekringwinkel.be/
centrum/2/winkel/18/index.html
Open maandag t/m zaterdag van 10u-18u
Gesloten op zon- en feestdagen
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[ instagram ]

nicoautounion

Villertour 2017 at the city #schoten near #antwerp.
Photo of a #oldtimer #dkw at Castle Botermelck

mc_goedie

dekringwinkel.antwerpen

evelynewaeghe

zowiedeville

fleur2826

jasmingeens

Ongelooflijk wat ik gisteren in #Schoten tijdens de
@atvbe vertelling mocht meemaken! Dikke merci
aan de massa toeschouwers en aan @atv voor het
vertrouwen! Dit werd een dag om nooit te vergeten!

Weer een tevreden klant in Schoten #dekringwinkel
#dekringwinkelschoten #wiekringtdiewint
#dekringwinkelantwerpen #schoten #tevredenklant
#venstraat #kringwinkelgeluk #kringwinkelfan

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!
Surround yourself with pizza not negativity
#pizza #dominos #goodvibes #bankzitten #vaart
#levis #schoten #happy #summer #smile #food

stefpoelmans

Niet inzoomen op mijn gezicht aub.
#presentatie #phs2017 #parkhappening #schoten
#natalia #nielsdestadsbader #kaatje #feestje
#gelukkigemens #stefpoelmans foto van @goele_b

infoschotenoktober

#flowers #bees #Schoten
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First day of school
#brotherandsister #firstdayofshool #hetvijverhof
#schoten #sixbunnies

Time for action @lucavandeputte @elercha #waterski
#slalom #bouys #spray #windyhairdontcare
#belgiannationals #schoten #malibuboats #d3skis
#masterlineusa #summersplashing #waterskiworld
Credits to Marc Vermeiren!

[ dienstverlening ]

Bijzondere regeling rond asfalteringswerken Churchilllaan
’s Nachts werken = 5 dagen in plaats van 4 weken hinder

rachel_hermans

Talking feels like the wind in my hair on a hot
summer's day... BAM!
@nataliamusic #natalia #summertour2017
#inmyblood #parkhappening #schoten #girllikeme
#oehlalalalalalala #concertpic

autumn_kamra

autumn_kamra new kid on the block
#schoten #squirrel #nuts"

We houden allemaal van goede wegen die een
maximaal rijcomfort bieden. Dat is in de Churchilllaan momenteel niet overal het geval. Daarom
wordt daar sinds 9 oktober gewerkt aan een betere
rijweg. De huidige toplaag werd weggefreesd om
plaats te maken voor een nieuwe toplaag in asfalt.
Er wordt zo vaak aan de rijbaan gewerkt, dus
waarom hier nu aandacht aan besteden in de
Info Schoten? Wel, dit is een opmerkelijke situatie. Oorspronkelijk was gedacht dat de werken
zeker vier weken zouden duren (en dus ook de
hinder voor alle omwonenden en het verkeer). Dat
was tenminste het idee totdat de aannemer met
een verrassend voorstel kwam: Als we twee keer
’s nachts mogen werken, dan kunnen wij deze
werken rondkrijgen op een kleine werkweek in
plaats van vier weken in vier aparte fases met
vier verschillende omleidingen…

ziggyhsia

Yo DJ, say cheese! #tbt to @globe_fest .. good times!
#deejay #ahmenkniedj #ahmenknie #deephouse
#techhouse #techno #festival #schoten
#globefestschoten #throwbackthursday

Dit was uiteraard een heel mooi voorstel, maar
toch dacht het gemeentebestuur goed na over
deze beslissing – want het freeswerk zou een
nacht de rust van de omwonende Schotenaren
kunnen verstoren, en daar gaat het bestuur niet
licht over. Na alles te wikken en te wegen, ging
men uiteindelijk toch voor de oplossing waarbij de
hinder dramatisch verkort werd, door inderdaad
een deeltje van de werken ’s nachts toe te laten.
Een volledige maand verkeersellende voor alle
omwonenden plus doorgaand verkeer inruilen
voor één nacht (tussen 19u en 02u) geluidshinder
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van de freeswerken, bleek uiteindelijk de minst
hinderlijke keuze.
Deze keuze werd uiteraard goed gecommuniceerd
met de omwonenden, en ook bleven de woningen
bereikbaar voor ziekenwagens of bijvoorbeeld mindervalidenvervoer, en konden de vuilniswagens en
bussen van De Lijn de straat nog wel gebruiken.
Deze ervaring bewijst het maar weer eens: het
blijft een interessante oefening om open te staan
en na te denken over alternatieve werkvormen:
onze gemeente draagt geen oogkleppen maar
zoekt eenvoudigweg de beste oplossing voor
ieder vraagstuk.

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, Kelly Coucheir, Siebe Nicolaï
en Dominiek Diliën.
Opmaak: X-OC. Aan dit nummer werkten ook mee: Wouter
Peeters 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 in december. Raadpleeg
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan
in de Bode van Schoten en www.schoten.be.
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[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Zaterdag 21 oktober
Zondag 22 oktober
Dinsdag 24 oktober
Donderdag 26 oktober
Zaterdag 28 oktober
Zondag 29 oktober
Zondag 5 november
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 10 november
Dinsdag 14 november
Woensdag 15 november
Zaterdag 18 november
Zondag 19 november
Woensdag 22 november
Zaterdag 25 november
Maandag 27 november
Dinsdag 5 december
Donderdag 7 december
Zondag 10 december
Dinsdag 12 december

20u
14u
14u
20u
11u & 15u
15u
11u
14u
20u
14u
19u & 21u
19u & 21u
14u
20u
15u
10u & 14u
15u
15u
20u
20u
20u
11u
10u

De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
De Kaekelaar
Op locatie
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten

Tranen van een clown (première)
Tranen van een clown
Wildplukwandeling
‘Aquarel’ Wannes in jazz
HetSteen workshop
De Liegenaar (8+)
La sieste du dromadaire trio
Captain Fantastic
Captain Fantastic
Winnetoons en de schat van het wilde westen (6+)
Kopfkino (foto)
Kopfkino (foto)
Landverhuizers achterna
Lost Boys
Kook & klei
Kinderkunstendag: Buurman & Buurman (3+)
Hemelsblauw (1+)
Pop voor de Sint (3+)
Liv (14+)
Hellogoodbye
Schaduwland
Storks (6+)
Gerard Richter, tussen toeval en intentie

Theater door Luc Caals
Theater door Luc Caals
Uitstap door Les Odettes
Uitverkocht
Kasteelconcert door Joke Schreurs
Uitverkocht
Uitstap door Hetpaleis
Muziektheater door Tuning People & Villanella
Aperitiefconcert
Laatste tickets
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Theater door Annelies Van Hullebusch en Katharina Smets
Theater door Annelies Van Hullebusch en Katharina Smets
Uitstap
Uitverkocht
Theater door HetGevolg & B12 vzw
Workshop door Les Odettes
Uitverkocht
Film met workshops
Laatste tickets
Kindertheater door Pantalone
Muziek door Roodvonk
Laatste tickets
Jongerentheater door De Mannschaft
Theater door De Koe
Muziek door Jan Swerts
Kinderfilm
Cursus i.s.m. Amarant

