info
Schoten
5

gemeente

Schoten
6 6
6

Gemeentelijk magazine december 2017

G R AT I S FR I E TJ ES O P S CH OT E N S CH O L - 7/ 1
De dansrichting van de Academie uitgelicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 12-14
Straffe madammen in Schoten  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 22
Waakkoffer verlicht het afscheid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p 23

GEZOCHT

[ varia ]

Fietsgraveurs

Gemachtigde
opzichters

Wat is fietsen graveren?
Jaarlijks worden er heel wat gestolen fietsen
teruggevonden. Deze raken niet terug bij de
eigenaar omdat de politie niet weet van wie
de fiets is.
Als er een code in de fiets gegraveerd staat,
kan de politie de fiets aan de eigenaar terug
bezorgen. In plaats van een gravering kan je
ook een label laten aanbrengen.
Fietsen die gegraveerd of gelabeld zijn, worden
bovendien minder snel gestolen.
Hoe word ik fietsgraveur?
Ik ben minstens 18 jaar
Ik heb interesse in fietsen / veiligheid
Ik geraak makkelijk in het centrum van Schoten
Ik kan elke 1e zaterdagvoormiddag van de
maand vrijhouden (behalve juli en augustus)
Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding

Wat doet een gemachtigde opzichter?
De Gemachtigde Opzichter (GO of ‘klaar-over’)
helpt scholieren en bejaarden veilig de straat
oversteken. De GO laat de voetgangers wachten
tot ze veilig kunnen oversteken, en mag het
verkeer even tegenhouden.
Een GO is geen agent en mag dus geen procesverbaal opstellen. Een verkeersinbreuk kan hij/
zij wel aan de politie melden.
Wanneer rekent men op mij?
Het fietsgraveren gebeurt in het Gelmelenhof
tussen 10u00 en 11u00 op elke eerste zaterdag van de maand (of de volgende als dat
een feestdag is).
Omdat er in juli en augustus geen graveersessies in het Gelmelenhof doorgaan, zetten we
een graveerstand op bepaalde evenementen.
Je bent dus flexibel om af en toe tijdens een
evenement mee te draaien in de fietsgraveerstand.

Hoe word ik GO?
Ik ben minstens 18 jaar
Ik volg een GO-opleiding bij de Lokale Politie
Ik word gemachtigd door de burgemeester
Ik ontvang een vrijwilligersvergoeding

Waar kan ik mijn vragen stellen?
Dienst Integrale Veiligheid: Verbertstraat 3,
Schoten, iv@schoten.be / 03 680 23 57
Reageer zo snel mogelijk.

Waar kan ik mijn vragen stellen?
Technische Dienst: Verbertstraat 3, Schoten,
Erika Baluwé 03 680 09 08 / erika.baluwe@
schoten.be

Wanneer rekent men op mij?
Een GO werkt vooral op schooldagen in de
buurt van de schoolpoorten en gevaarlijke
kruispunten. De schooldag begint tussen 8u00
en 8u30.

Langer open

Extra openingsuren OCMW
Goed nieuws voor wie moeilijk tijd kan vrijmaken om tijdens kantooruren het OCMW te
bezoeken. Het OCMW voert vanaf 1 januari
2018 een wekelijkse avondopening in. Die
zal gelijklopen met het gemeentehuis en
dus is het administratief centrum vanaf
2018 voortaan op donderdagavond open
tot 19 uur.

Politie
weer
helemaal
mee
Lokale Politie Schoten lanceert nieuwe website en Facebookpagina
De eindejaarsperiode staat weer voor de deur
– dé periode om te feesten, om gezellig samen
te zijn en uiteraard ook om cadeautjes uit te
delen. Je verwacht geen leuke geschenken
van de politie, maar toch hebben ze dit jaar
een fijn cadeautje voor jullie. Op 8 januari
2018 lanceren ze een gloednieuwe, supergebruiksvriendelijke website boordevol nuttige
informatie en nieuwtjes. Je zal er onder andere
verkeersinformatie, veiligheidstips, resultaten
van acties en een FAQ-onderdeel terugvinden.
Vanaf 8 januari kan je ook hun Facebookpagina
raadplegen. Via deze kanalen wil de politie
zowel haar communicatie naar de Schotenaar
als naar de rest van de wijde wereld optimali-
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seren. De website zal je terugvinden via www.
politieschoten.be; de Facebookpagina via
www.facebook.com/politieschoten.be.
Let op, meldingen en noodoproepen gebeuren
nog steeds via de traditionele weg. Facebook
en de website kunnen hiervoor niet worden
gebruikt.
03 680 12 70 // in nood: 101
De Lokale Politie Schoten wenst je alvast fijne
feestdagen en een veilig 2018 toe!
PS: Geniet met volle teugen van de eindejaarsfeesten, maar denk eraan: een échte bob
heeft nul op…
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Op die manier zal het OCMW beter bereikbaar
zijn voor haar cliënten. Er werden hierover
immers dikwijls vragen gesteld. Alle diensten
van het administratief centrum zullen dus op
donderdagavond een permanentie voorzien.
Na een proeftijd van zes maanden zal er
een evaluatie en eventueel een bijsturing
gebeuren.
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Welke sporter verdient volgens jou een bloemetje?
Nomineer een kandidaat als sportlaureaat!
Schoten is een b(l)oeiende sportgemeente, waar mensen
het beste van zichzelf geven en hun grenzen verleggen,
individueel én in teamverband. "Schoten Sport", een initiatief
van het gemeentebestuur en de sportraad, zet daarom op
vrijdagavond 16 maart 2018 in De Kaekelaar de Schotense
sporters en sportteams in de kijker.

Wie kan inschrijven?
• Individuele sporters of teams – ook G-sporters – die een
1ste, 2de of 3de plaats behaalden op kampioenschappen op
gewestelijk, provinciaal, landelijk, nationaal of internationaal niveau.
• Kandidaturen voor andere bijzondere prestaties (in wedstrijd- of recreatief verband) kunnen aanvaard worden na
deliberatie door de raad van bestuur van de gemeentelijke
sportraad.
• De prestaties werden behaald tussen 1 januari 2016 en
31 december 2017.
• De sporters moeten op het ogenblik van de geleverde prestaties inwoner geweest zijn van de gemeente Schoten en op
31 december 2017 ook nog steeds in de gemeente wonen.
• Sportteams moeten behoren tot een sportclub die op 31
december 2017 door de gemeente Schoten erkend is.
De inschrijvingen worden gescreend door de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad. De huldiging gebeurt
volgens de richtlijnen van de organisator. Alle sporters krijgen
een aandenken. Ken jij sportievelingen of sportteams of
ben je misschien zelf één van hen? Dien dan meteen een
nominatie in!
Inschrijven kan tot en met 15 januari 2018.
sportdienst@schoten.be / 03 680 10 70

Je belastingbrief in je (digitale) mailbox
Provincie Antwerpen lanceert online belastingportaal

vóór 31 december 2017 niet geregistreerd
heeft, krijgt het aanslagbiljet gezinnen ook in
2018 op papier. Zo krijgt iedereen dus zeker
zijn aanslagbiljet.

Online bankieren, online winkelen, online
tickets bestellen of een reis boeken… Digitaal is stilaan het nieuwe normaal, ook bij de
provincie Antwerpen. Ze gaat als allereerste
provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet…)
digitaal versturen en lanceert daarvoor een
online belastingportaal.
Vanaf 1 januari 2018 kan je het aanslagbiljet
dus digitaal aankrijgen in plaats van in de
brievenbus. Zo draagt de provincie Antwerpen
haar steentje bij tot een milieubewustere samenleving en een efficiëntere dienstverlening.
Om het aanslagbiljet vanaf 2018 via e-mail,
Zoomit of Doccle te krijgen, registreer je je vóór
31 december via het online belastingportaal:
provincieantwerpen.be/provinciebestuur/
financien/provinciebelastingen.html

Wie na 1 januari 2018 van gedachte verandert,
kan zich ook in 2018 nog registreren en zal
dan het aanslagbiljet vanaf het moment van
registratie via e-mail, Doccle of Zoomit krijgen.

Provinciebelasting bedrijven

Papier blijft mogelijk
Wie zijn belastingdocumenten niet digitaal wil
krijgen, hoeft niets te ondernemen. Wie zich

3

6 6
6

Op 5 juli 2017 ging het online belastingportaal
bedrijven van start. Lemmens Winkelinrichting
uit Boechout registreerde zich als eerste onderneming in Vlaanderen. Meer info via Kim
Maes, dienst Fiscaliteit: 03 240 53 56
kim.maes@provincieantwerpen.be
www.belastingen.provincieantwerpen.be
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Eindelijk eenvoudiger
Omgevingsvergunning vervangt bouw- en milieuvergunning
Eigenlijk moest alles al rond zijn op 1 juni
2017, maar een mank lopend omgevingsloket en niet functionerende software in heel
Vlaanderen beslisten er anders over. Zoals
de kaarten nu liggen, gaat op 1 januari 2018
dan toch overal in Vlaanderen de zogenaamde
omgevingsvergunning van start. Kinderziekten
blijven uiteraard de achillespees – iets waar de
steden en gemeenten zelf geen vat op hebben.

kan bepaald worden of er vergunnings- of
meldingsplicht is, en in welke klasse die zich
situeert. Zo weet je ook welke procedure moet
opgestart worden. Wil je (ver)bouwen, dan is
het trouwens nog altijd aangewezen om eens
binnen te springen bij het bouwloket.
Meer info via www.provincieantwerpen.be.

Opgelet: als in de loop van december 2017
nog een aanvraag wordt ingediend in het loket
voor digitale bouwaanvragen en het dossier
in januari onvolledig of onontvankelijk wordt
verklaard, dan moet het dossier opnieuw
worden ingeven en ingediend via het loket
voor omgevingsvergunningen. We willen je
aanraden om hiermee rekening te houden.

Goed nieuws voor iedereen die een vergunning
nodig heeft die te maken heeft met de fysieke
omgeving. De berg papierwerk rond een hele
waslijst vergunningen werd nu sterk vereenvoudigd in de gloednieuwe ‘omgevingsvergunning’. Deze omgevingsvergunning vervangt
de bestaande, onderling sterk verschillende
procedures van de stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuvergunningen en later ook
van de natuur- en socio-economische vergunningen. Eén aanvraag in plaats van een aparte
stedenbouwkundige en milieuaanvraag spaart
opdrachtgevers en overheden tijd en geld. Daar
waar vroeger op bureaus van ambtenaren en in
de collegezaal plannen en documenten werden
opgevouwen en doorbladerd, zal dit straks
allemaal digitaal gebeuren. Een aanvraag in
veelvoud indienen en fysiek doorsturen naar
diverse adviesinstanties is daarmee voorbij,
wat zorgt voor papier- en tijdswinst.
De omgevingsvergunning krijg je (op uitzonderingen na) voor onbepaalde duur. Dat is geen
vrijgeleide, want als je bedrijf zou uitbreiden
of er worden meer of andere producten opgeslagen, dan is een actualisatie nodig. Hiervoor
zijn ook procedures, zoals een melding, een
kleine verandering of desnoods het volledig
opnieuw aanvragen van een omgevingsvergunning. De gemeente en het gewest blijven
gewoon controles uitoefenen. Daarvoor zijn er
bouw- en milieutoezichters, die trouwens ook
klaar staan als er door buren of gedupeerden
klacht wordt ingediend.
Wie een activiteit wil uitbaten of producten
wil behandelen of stockeren, doet er dus
best aan om in de omgevingsvergunning de
indelingslijsten nauwgezet te overlopen. Dan

Wie wil er niet wonen Aan de Vaart?
Nieuw verkavelingsproject aangekondigd
Het college van burgemeester en schepenen keurde dinsdag 21 november de
verkavelingsvergunning Kruispad goed. Het
project ken je misschien ook als project
‘Aan de Vaart’.
Projectontwikkelaar Mevacom zal het verborgen binnengebied van 3,2 hectare
tussen de Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat en Fluitbergstraat
ontwikkelen en toegankelijk maken voor alle
Schotenaren. Hoe dat bouwproject er juist
gaat uitzien, ligt nog niet vast. Dat gebeurt
tijdens een latere stap: de bouwvergunning.
Mevacom wil een divers woonaanbod creëren
voor jong en oud met ééngezinswoningen,
appartementen en assistentiewoningen voor
65-plussers. Slechts 25% van het gebied
wordt bebouwd; 75% wordt juist vergroend.
Door te kiezen voor compacte gebouwen
wordt er open ruimte gecreëerd voor 4000
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vierkante meter collectieve tuinen en 1 hectare
publieke ruimte met onder andere fiets- en wandelroutes, een petanquebaan en een speeltuin.
Het project wordt een autoluw binnengebied
met maar twee toegangen voor autoverkeer via
doodlopende straten. Parkeren gebeurt ondergronds en volledig op de site, met beperkte bovengrondse bezoekersparkings. Aangezien de
Lidl-winkel verdwijnt in de Zaatstraat, worden
er geen extra verkeersbewegingen verwacht.
Daarboven komen er nog:
• Fietsenstallingen voor meer dan 600 fietsen
• Overal bufferende groendaken
• Laadpalen voor elektrische wagens
• Parkeerplaatsen voor autodelen
• Zo goed als volledig energieneutrale woningen
Deze nieuwe woonwijk speelt in op een groene
toekomst en op levenslang wonen in een aangename omgeving in het centrum van Schoten.

[ milieu ]

Klimaatbeleid wordt noodzaak
Wat doen we nu concreet met SECAP
In Bonn kwamen nagenoeg alle landen ter
wereld samen voor een tussentijdse klimaatconferentie. Nu ook Syrië en Nicaragua de
Parijs-akkoorden hebben ondertekend, staan
de Verenigde Staten volledig geïsoleerd in het
zogenaamde ‘fossiele (brandstoffen)kamp’.
Maar ook in de USA is er een massale tegenbeweging door staten, gouverneurs en burgemeesters van mega-steden. De tewerkstelling
in de hernieuwbare energiesectoren, wind, zon
en isolatie is vele malen groter geworden dan
die in de fossiele sector.

kelijk 20% CO2 wou besparen tegen 2020, zal
het nieuwe plan ofte SECAP sturing geven
om in 2030 een vermindering van 40 % te
realiseren. Dat is veel. Maar het is haalbaar
als iedere burger, elk gezin, de verenigingen,
de gemeente en de bedrijven samen een
inspanning doen. Overigens vertrekken we
niet van nul; de laatste jaren was duurzame
ontwikkeling al een belangrijke drijfveer in het
lokale beleid waardoor we nu al een daling van
7 % CO2 hebben gerealiseerd. Bij gelijkblijvende
inspanning komen we in 2020 uit op 18 %.

hitte-eilanden zodat het in de verstedelijkte
centra aangenaam is voor jong en oud, zorgen dat regenwater wordt vastgehouden op
groendaken en in de bodem kan dringen. Dat
zijn een aantal maatregelen die de gemeente
graag neemt om de toenemende effecten van
de klimaatswijziging te temperen. Natuurlijk
moeten we daarbij ook kijken naar dé factor
die de CO2 doet toenemen, en dat is transport.
Daarom ook een warme oproep om de fiets en
het openbaar vervoer te gebuiken.

Ondertussen mag ook het lokale bestuursniveau in Vlaanderen niet stilzitten. Een druppel
op een hete plaat heeft nauwelijks effect, maar
als alle gemeenten tegelijk druppelen dan
maakt dit wel degelijk een verschil. Bovendien kunnen de klimaatdoelen niet ambitieus
genoeg zijn. Want de opwarming zou straks
wel eens naar 3,5 °C kunnen gaan, en dan
zijn de effecten niet te overzien - nog hetere
zomers, nog nattere winters, maar vooral heel
veel uitzonderlijke weersgebeurtenissen zoals
stormen, onweders en zware regenbuien op
zeer korte tijd.

Schepen Erik Block “Iedereen kan meehelpen
om ons klimaat te redden. Energie besparen,
investeren in hernieuwbare energie door
bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen of
aandelen te kopen in een energiecoöperatieve
voor wind- en zonnestroom bijvoorbeeld. Het
voordeel is dat dit beter rendeert dan een
spaarboekje én je energiefactuur daalt dan
nog. Nog langer wachten heeft geen zin, de
terugverdientijden zijn superkort.”

Een losse greep uit de acties

Natuurlijk kunnen burgers in hun eigen woning
of bedrijf meehelpen om het klimaatbeleid op
de sporen te houden. Maar de effecten van de
klimaatverandering beheersen, dat kan alleen
gebeuren door te werken aan een zogenaamd
‘adaptatiebeleid’. Zorgen dat het water van
een onweersbui wordt opgevangen buiten de
rioleringen, een goed groenbeleid met ruimte
voor water, een biodiversiteitsbeleid om invasieve exoten te bekampen, het tegengaan van

Gebouwen
• Gemeentelijke gebouwen, uitrusting en
voorzieningen klimaatneutraal maken
• Residentiële gebouwen isoleren en voorzien van hernieuwbare energie
• Slimme openbare verlichting
• Industrie laten samenwerken rond water,
grondstoffen, transport en energie

De gemeente Schoten ondertekende eind
2015 het zogenaamde Burgemeestersconvenant. Eén van de voorwaarden die de Europese
Commissie vooropstelde bij ondertekening,
was dat een jaar later een klimaatplan of
SECAP zou ingediend worden. Daarin zijn we
niet gelukt, maar daar waar Schoten oorspron-

Water
• Duurzame waterbalans nastreven
• Aanleggen en in stand houden groenblauw
netwerk
• Klimaatadaptief wonen, werken en leven
en hitte voorkomen
• Versterken biodiversiteit en klimaatadaptieve werking ecosysteem

Transport
• Duurzaam vervoer en modal shift (van
diesel naar elektrisch)
• Slim pakjes leveren
Energie
• Lokale energieproductie verduurzamen
• Transitie naar hernieuwbare energie (wind,
zon, WKK, blauwe energie)
• Warmte- en koudeproductie inzetten voor
gebouwen en industrie
Consumptie
• Meer aandacht voor C02-arme producten
en voeding
• stimuleren circulaire- en deeleconomie
• Afval verminderen en daardoor grondstoffen sparen
Deze voorbeelden roepen nu waarschijnlijk
nog een heleboel vragen op. Daarom geven
we er in de komende edities van Info Schoten
steeds meer gedetailleerd uitleg over - een
echte groene rubriek dus! Lees in de voorjaarseditie over de eerstkomende concrete
acties die we als gemeente ondernemen in
ons klimaatbeleid.

In de Wolken, Klaas Nachtergaele
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Mich-Ineke, Thomas Dhanens
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Tips & Tricks, Philip Van Ootegem
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Een tuin boven je hoofd

Iedereen welkom op infoavond ‘samenaankoop groendaken’ - 20/12
Een dak hoeft niet per sé kaal en leeg te zijn;
het kan een uitstekend plekje zijn om plantjes
of zelfs een heuse tuin te laten groeien. We
spreken dan van een ‘groendak’. Groendaken
spelen een belangrijke maatschappelijke
rol bij de buffering of vertraagde afvoer van
regenwater, de vermindering van het hitteeffect in verstedelijkt gebied, CO2-captatie en
een verhoging van de biodiversiteit.
En wat heb ik daar aan, als individu? Het groendak zorgt voor een betere bescherming van je
dak tegen UV-straling en betere thermische
isolatie voor de alsmaar hogere zomertemperaturen. Het minimaliseren van extreme temperatuurschommelingen zorgt ook voor een
langer leven van je dakbedekking. Bovendien
is het al bewezen dat een groendak prima te
combineren valt met zonnepanelen, aangezien
de vegetatie de warmte niet reflecteert maar
buffert, en koude zonnepanelen méér groene
stroom genereren dan warme exemplaren.
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Onder coördinatie van Natuurpunt Schoten
wordt nu een samenaankoop groendaken
georganiseerd. Iedereen die in één van de
deelnemende gemeentes Wijnegem, Brasschaat en Schoten woont, kan vrijblijvend
inschrijven voor de groepsaankoop.
De keuze van leverancier wordt gemaakt
door de milieuraden van de deelnemende
gemeentes en een deskundige van VIBE
(Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen).
De uiteindelijke selectie van het ‘winnende’
aanbod zal voorgesteld worden op de infoavond ‘samenaankoop groendaken’ op 20
december om 19u30 in De Kaekelaar. Kom jij
ook je licht opsteken?

Geïnteresseerd?
Bezorg je gegevens aan de gemeentelijke
milieudienst via milieudienst@schoten.be of
via 03 685 04 62.
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Interesse in een andere
groepsaankoop?
Overzicht lopende samenaankopen
• Renovatieaudits – inschrijven mogelijk
• Elektrische (bak)fietsen – bestellen kan
nog tot eind 2017
• Dakisolatie – inschrijven mogelijk
• Groendaken – infoavond op 20 december,
19u30 in De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat
10, Schoten)

[ milieu ]

Wij willen (goedkope)
groene stroom!
Groepsaankoop groene
stroom
De samenaankoop groene stroom en gas van
de provincie Antwerpen was opnieuw zeer
succesvol. De intekenperiode is ondertussen
echter afgelopen. Zelf op zoek gaan naar een
geschikte leverancier is gelukkig niet moeilijk;
een onafhankelijk leveranciersvergelijk kan je
zelf uitvoeren via www.vreg.be: V-test voor
gezinnen, of via het gratis telefoonnummer
van de Vlaamse Overheid 1700. Zelf veranderen van leverancier is heel gemakkelijk.
Dat kan op elk moment en zonder stroomonderbreking.
Er zijn veel leveranciers die groene stroom
aanbieden. Maar wat is het verschil? Greenpeace voerde een onderzoek uit en stelde een
rangschikking op om je te helpen een bewuste
keuze te maken. Neem dus zeker een kijkje
op www.mijngroenestroom.be.
mijngroenestroom.be/klassement

Laat je dak deze winter
niet in de kou staan
Groepsaankoop dakisolatie:
het aanbod is bekend!
De gemeente Schoten organiseert in samenwerking met IGEAN en verschillende gemeenten uit de regio een groepsaankoop dakisolatie.
Verschillende aannemers uit de regio hebben
een voorstel ingediend en een stuurgroep van
burgers heeft nu een keuze gemaakt.
Wil je het warmteverlies in je woning aanpakken en besparen op je energiefactuur? Heb
je geen zin om zelf op zoek te gaan naar de
beste prijs en de beste aannemer? Kom dan
zeker langs op één van de infomomenten,
bijvoorbeeld op de woon- en energiebeurs op
21 januari (13u00 – 17u00) in het Cultureel
Centrum Ruiterhal (gemeentepark Brasschaat).
Dakisolatie is de eerste stap als je wil besparen
op je energiefactuur! Het isoleren van je dak
biedt veel voordelen:
• lagere energiekosten
• minder warmteverlies
• meer comfort
• conform de nieuwe norm voor dakisolatie*
• minder CO2-uitstoot
* Norm voor dakisolatie is van kracht vanaf 1 januari 2015.
Vanaf 2020 kunnen woningen die niet voldoen aan de norm
onbewoonbaar verklaard worden!

milieudienst@schoten.be / 03 685 04 62

Gemeentelijke milieusubsidies
Schoten steekt een (financieel) handje toe
De gemeente Schoten subsidieert verschillende milieumaatregelen (zie tabel). Aanvragen die
betrekking hebben op het jaar 2017 (jaar kasticket of factuur) moeten ingediend worden vóór
1 februari 2018! Het subsidiereglement en het aanvraagformulier kan je downloaden via www.
schoten.be of vraag je bij de milieudienst.

Maatregel 2017
Groendak
Zonneboiler
Hemelwaterton(nen)
Hemelwaterinstallatie
Energieaudit en/of warmtescan
Autodelen
Energielening
7
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subsidiebedrag
31€/m², max. 750€
500€
50%, max. 50€
Max 500€
Max 500€
Max 35€
0% of 2% via IGEAN
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Even de pootjes strekken…
Twee nieuwe hondenloopzones
Op zaterdag 2 december werd een nieuwe
hondenloopzone worden geopend op de
terreinen van het Atheneum (Go! Schoten).
Daarmee wordt positief ingespeeld op een
lange verzuchting van zowel het buurtcomité
als de schooldirectie.
De laatste jaren werden er in onze gemeente al
vier hondenloopzones geopend, waar honden
lekker vrij mogen rondlopen. Met de jaren zijn

dit ook heuse ontmoetingsplaatsen in de buurt
geworden. Dankzij de hondenloopzones is er
bovendien minder overlast in de straten en
op pleintjes. En de baasjes van de viervoeters
houden hun hondenloopzone ook netjes, zo
blijkt na enkele jaren ervaring. Reden genoeg
dus om in het drukke gemeentecentrum twee
nieuwe projecten te starten.
Veel mensen die in een flat wonen, kunnen
voor het slapen gaan niet meteen hun hond
uitlaten in de tuin. En oudere mensen gaan
ook niet zo snel naar een grote hondenwei,
zoals die in het Peerdsbos of aan de Bosuil
bijvoorbeeld. Juist daarom zijn de hondenloopzones een welgekomen recreatieruimte
voor de honden die er hun pootjes mogen
strekken en vrij kunnen ravotten met andere
viervoeters. Dat de hondenbaasjes ondertussen ‘hun klapke’ hebben, is natuurlijk mooi
meegenomen. De hondenloopzones zijn ook
netjes ingericht, met een duurzame kastanje
omheining, een pispaal, een picknicktafel en
waar mogelijk wat schaduw met (nieuwe)
hoogstambomen.
Binnenkort zal dus een nieuwe hondenloopzone worden geopend op de terreinen van het
Atheneum (Go! Schoten), waarmee positief
wordt ingespeeld op een lange verzuchting van

zowel het buurtcomité als de schooldirectie. Al
te vaak werden de grasvelden benut als een
hondenweide, terwijl ze eigenlijk moeten dienen als ontmoetingsplaats en/of sportveld. Nu
kunnen de hondenbaasjes terecht op een grote
hondenloopzone, die met een veiligheidssas
een prima scheiding realiseert tussen spelende buurtbewoners en de viervoeters met hun
baasjes. De directie van het gemeenschapsonderwijs was meteen enthousiast en sloot een
samenwerkingsovereenkomst af met de Schotense gemeenteraad. Bedoeling is dat er wat
buurttoezicht wordt gehouden, en dat er regelmatig ook activiteiten worden georganiseerd.
De tweede hondenloopzone situeert zich
achter het Gelmelenhof, achter het voormalige
politiegebouw. Hier komen scholieren en studenten de grasvelden graag gebruiken om te
picknicken, te zonnen, te studeren of kubb te
spelen. Maar er wandelen ook veel viervoeters
over dat gras, met alle gevolgen van dien. Een
langgerekte hondenloopzone moet hier verandering in brengen en iedereen ten volle laten
genieten van dit kleine buurtparkje. Nog een
voordeel is dat er dan ook een goede scheiding is tussen de speeltuin en de loslopende
honden. De hondenweide in het Gelmelenpark
wordt begin volgend jaar geopend.
Graag zou het gemeentebestuur bij alle hondenloopzones starten met het concept van
‘stewards’: hondenbaasjes die andere baasjes
er bijvoorbeeld op wijzen dat het de bedoeling
is om hondenpoep meteen op te ruimen en
het poortje gesloten te houden.

We kijken de kat niet uit de boom
Help jij mee aan ons zwerfkattenbeleid?
De gemeente Schoten is op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen aan het zwerfkattenbeleid. Ervaring in de dierenbescherming is
mooi meegenomen, maar iedereen met een
hart voor dieren is welkom.
Onze gemeente volgt een diervriendelijk
zwerfkattenbeleid volgens de TNR-methode
(Trap-Neuter-Return): vangen - steriliseren terugzetten. We proberen de overpopulatie
van katten te beperken. Zo gaan we te werk:
• De zwerfkatten worden gevangen met behulp van vangkooien en lokvoer.
• De dierenarts steriliseert of castreert, ontvlooit en ontwormt de gezonde katten. Ze
krijgen ook een knip in het oor als merkteken.
• Na een nachtje in quarantaine zetten we ze
terug op de plaats waar ze werden gevangen.
• Ongeneeslijk zieke dieren laat de dierenarts
inslapen.
• Tamme katten worden naar het asiel van
Schoten gebracht en later hopelijk herplaatst.

infoschotendecember

Nieuwsgierig? Stuur een mail naar annelevieux@yahoo.fr of bel naar 0486 26 94 14.
Na de selectie krijg je uitleg en begeleiding om
deze taak goed uit te voeren. Je krijgt ook het
nodige materiaal ter beschikking en er wordt
een onkostenvergoeding voorzien.

Geen katten zonder papieren
Identificatie en registratie verplicht

Sinds 1 november 2017 móeten alle katten
geïdentificeerd (gechipt) én geregistreerd
zijn. Dit betekent dat elke kat, voor ze 12
weken oud is en in elk geval vóór verhandeling, geïdentificeerd is en geregistreerd moet
worden in de centrale databank via www.
catid.be. Onder verhandelen wordt ook het
‘gratis weggeven’ verstaan. In dit geval geldt
ook de verplichte sterilisatie of castratie.
Meer weten? www.huisdierinfo.be.
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[ onderwijs ]

Scholenbeurs 17/2/2018
Voor alle zesdejaars
De overstap van het basis naar het secundair
onderwijs is niet eenvoudig: een nieuwe
school, een nieuwe leeromgeving, nieuwe medeleerlingen… Er zijn zoveel mogelijkheden
en studierichtingen die je kan uitkiezen dat je
door het bos de bomen misschien niet meer
ziet. Het gemeentebestuur van Schoten wil
leerlingen en hun ouders graag ondersteunen
in deze belangrijke stap met een jaarlijkse
scholenbeurs in februari.
Op deze beurs zijn alle secundaire Schotense scholen en hun scholengemeenschap
uitgenodigd. Zij krijgen zo de kans om hun
werking voor te stellen en alvast kennis te
maken met hun toekomstige leerlingen. Aan
verschillende infostanden kan je documentatie verzamelen of een praatje slaan met
leerkrachten of directieleden. Zij vertellen je
graag meer over jouw mogelijkheden binnen
hun school. Ook de Academie voor Beeldende
Kunsten en de Academie Muziek-Woord-Dans
zijn vertegenwoordigd en helpen je graag
aan meer info.

een kijkje komen nemen op de scholenbeurs?
Geen probleem, iedereen is welkom!

Praktisch
Woensdag 7 februari 2018: 17u30 – 20u30
Kaekelaar: Sint-Cordulastraat 10, Schoten
Meer info via Dienst vrije Tijd: 03 680 23 48
sander.hendrickx@schoten.be
www.schoten.be/scholen

Als je een school tegenkomt die je aanspreekt
kan je in het voorjaar misschien naar een
opendeurdag gaan. Je krijgt dan te zien hoe
het er ter plekke aan toe gaat. Zit je nog niet
in het zesde leerjaar maar wil je toch al eens

Jongeren financieel
bewust maken
Het inleefhuis
Verantwoord omgaan met geld is iets dat
iedereen moet leren, zeker jongeren. Cijfergegevens tonen aan dat het aantal jongvolwassenen met financiële problemen stijgt.
De gemeente Schoten organiseert daarom
het ‘inleefhuis’ - een simulatiewoonhuis
waarin we jongeren graag bewust maken
van de kosten die zelfstandig wonen met
zich mee brengt.
De leerlingen worden in kleine groepjes door
de verschillende kamers van de woning geleid en ze worden op een interactieve manier
alert gemaakt voor noodzakelijke uitgaven,
vaste kosten en de gevolgen van hun gemaakte keuzes. Dit gebeurt via een applicatie
speciaal ontworpen voor het inleefhuis die ze
tijdens de sessie gebruiken. Daarnaast zijn
er in elke ruimte verschillende opdrachten/
proeven die de studenten kunnen uitvoeren.
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Zo ontdek je bijvoorbeeld een keukenkast vol
boodschappen – aan de ene kant merkproducten en aan de andere kant ‘witte producten’ - en
daarbij meteen het prijskaartje (dat enorm verschilt voor beide kanten). Door met eigen ogen
te zien wat een verschil deze winkelgewoonte
maakt, nemen de jongeren het hopelijk mee
in hun eigen financiële bewustzijn.
Secundaire scholen kunnen zich inschrijven
voor een rondleiding. Het inleefhuis loopt van
februari tot en met eind april 2018 en kan
je vinden op de Deuzeldlaan 95 te Schoten.
We organiseren het Inleefhuis in Schoten voor
de eerste maal en richten ons uitslvoorlopig
op de derde graad van de Schotense Scholen.
Naar de toekomst toe zouden we graag verder
uitgroeien naar een breder doelpubliek en
scholen van buitenaf aantrekken.

infoschotendecember

[ kinderopvang ]

Tien kaarsjes om uit te blazen
Kinderopvang Schoten (KIOS) kiest voor zekerheid
KIOS wie?
KIOS, Kinderopvang Schoten, bestaat tien
jaar. Met 20 vrijwilligers, 52 PWA-ers en 16
contractuelen neemt de organisatie de vooren naschoolse kinderopvang in alle Schotense
scholen voor haar rekening (PWA = plaatselijk
werkgelegenheidsagentschap).
Tot 2006 werd voor- en naschoolse opvang
door de leerkrachten zelf georganiseerd, maar
toen kwam vanuit de scholen de vraag om
de opvang te professionaliseren. Daarnaast
was er ook een streven naar uniformiteit,
opdat elke Schotense school hetzelfde opvangaanbod zou hebben. Daarom staken de
gemeente, alle schooldirecties en het PWA
de koppen bij elkaar en daaruit ontstond Kios,
Kinderopvang Schoten. De voor- en naschoolse
opvang van Kios betekent toezicht houden
op de leerlingen, terwijl in sommige scholen
Kios-medewerkers bijvoorbeeld ook bij het
huiswerkmoment aanwezig zijn.

Van PWA naar contract
Omdat sinds het begin van dit schooljaar de
werking licht gewijzigd werd, vroegen we twee
stakeholders graag om een woordje uitleg.
Schepen voor onderwijs Lieven De Smet: “Door
een beslissing van de hogere overheid is de
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PWA-werking nu aan het uitdoven. In plaats
daarvan start op 1 januari 2018 het nieuwe
systeem ‘Wijkwerken’. Ook daarbij is het de bedoeling om langdurig werkzoekenden opnieuw
aan een baan te helpen, maar die regeling is
minder interessant voor Kios. Want met ‘Wijkwerken’ kunnen mensen maar zes maanden
ingeschakeld worden en dat twee keer. Maar
vermits een schooljaar tien maanden telt, is dat
voor onze werking nefast. Wij menen dat het
beter is om continuïteit aan onze medewerkers
én aan de schoolkinderen te bieden. Daarom
hebben wij onze Kios-medewerkers de kans
geboden om contractueel tot eind dit schooljaar
te werken. Zestien mensen tekenden daarop in.”
Tal van jonge mensen stapten mee in dit
nieuwe verhaal, waardoor de Kios-werking fijn
verjongde. Vermits Kios nu met contractuelen
werkt, vaart iedereen daar wel bij. De medewerkers nemen hun verplichtingen ernstiger,
Kios kan rekenen op nog betere opvang en de
kinderen raken vertrouwder met de begeleiders. Kortom, meer zekerheid voor iedereen.
En dat is maar goed ook, want in alle scholen
gaat het succes van Kios in stijgende lijn.”

Humor
In Basisschool Deuzeldpark neemt Aglaia
Schelfhout, samen met anderen, al sinds vele
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jaren de voor-, middag- en nabewaking van
kinderen van 2 tot 12 jaar voor haar rekening.
“Dat deed ik al voor Kios werd opgericht”, verduidelijkt Aglaia. “Nadien als Kios-vrijwilliger
en sinds dit schooljaar als contractueel medewerker. Omdat het systeem veranderde en er
bijgevolg in elke school een vaste kracht moet
zijn, nam ik deze taak op mij. Maar eigenlijk
is er op zich niets wezenlijks veranderd voor
mij; ik doe dit nog altijd even graag en anders
zou ik toch maar thuiszitten!”
“Vooral de humor van de kinderen vind ik
fantastisch. Zij zijn soms zo vreselijk grappig
zonder het zelf te beseffen. Daarnaast is hun
dankbaarheid ook heel groot. Met weinig zijn zij
al dik tevreden. Ik hoop ook een beetje om een
verschil te maken. Schoollopen heeft immers
een heel grote impact op een kind. Iedereen
kent op later leeftijd nog wel anekdotes over
zijn juf of meester. De meeste kinderen van het
zesde leerjaar ken ik al van toen ze hier nog in
de kleuterklas zaten. En veel leerlingen van het
middelbaar komen nog regelmatig dag zeggen,
wat natuurlijk bijzonder leuk is. Daarnaast is
ook de verstandhouding met de leerkrachten
en de directie heel goed.”
Vzw KIOS is op zoek naar gemotiveerde medewerkers die een aantal uren willen werken.
Meer informatie: sofie.rombouts@schoten.be

[ GAMWD ]

Geen confituur maar jam

Mozart, The
Beatles en Freddy
Mercury

Jamsessies Academie Schoten: jam mee
De afdeling Pop & Rock van de Academie
Schoten organiseert regelmatig Jamsessies –
dé ideale manier om je af te reageren op de
drums, gitaar of microfoon. Een smaakmaker
bekijk je op hun Facebook- of Youtubekanaal.
De docenten en leerlingen staan klaar om er
een swingende avond van te maken. Natuurlijk
mag je ook gewoon de sfeer komen opsnuiven
en gezellig iets komen drinken!
Het schooljaar draait al even op kruissnelheid,
de herfst laat intussen al zijn kleurenpracht
zien, de avonden worden donkerder, maar op
dinsdag 24 oktober bleven de lichten tot laat
branden in de Academie Muziek-Woord-Dans:
de eerste jam van de pop-jazzafdeling stond
op het programma!

Kerstconcert - 22/12
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De leerlingen van de Academie MuziekWoord-Dans te Schoten brengen je op vrijdag
22 december alvast in kerststemming. Het
programma laat je wegdromen en straalt
gezelligheid, licht en warmte uit. Geniet van
oude en moderne Kerstliederen gezongen
door het rijke aanbod van koren en vocale
ensembles of gespeeld door nyckelharpa’s,
orgel, piano en trompetten!
De sfeer wordt gezet met muziek van Palestrina, Oud-Vlaamse kerstliederen, Mozart,
Andrew Lloyd Webber, alsook The Beatles en
Freddy Mercury. Onze woordleerlingen leiden
je met plezier doorheen het programma.

GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN / MUZIEK WOORD DANS
WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE

Na enig voorbereidend werk overdag (dat gaat
tegenwoordig snel: bekijk zeker het filmpje
via goo.gl/VPTHFn), konden om 19u00 de
trommels geroerd, de snaren beroerd, de
trompetten gestoken en de toetsen bespeeld
worden.
Vele oude getrouwen, maar ook veel nieuw
bloed, jong en oud, gaven present en er werd
als vanouds fameus geswingd, gerockt, en
funky riffs en bluesy melodieën kleurden de
avond. Met een hapje en een drankje was de
sfeer compleet.

Wie er niet bij was had ongelijk, maar niet
getreurd, want uiteraard is iedereen, met of
zonder instrument, welkom op de volgende
editie: kruis vrijdag 19 januari alvast aan in
je agenda. Plaats van afspraak is het groot
auditorium in de Academie Muziek-Woord-Dans
en het startschot wordt gegeven om 19u!
Vrijdag 19 januari, 19u00 - Gratis inkom
Jozef van Craenstraat 4, Schoten
www.academieschoten.be / 03 685 02 56
FB: Jazz en lichte muziek – Academie Schoten

De opbrengsten van dit concert gaan naar het
goede doel Unidos por un sueño; voor kinderen die onder een minder goed gesternte
geboren werden.
Vrijdag 22 december, 20u00
Sint-Cordulakerk, Schoten

Doornroosje, Pie
Jesu en Queen

Nieuwjaarsconcert - 20/01
Goede wensen in de maand januari winnen aan kracht mits voorzien van de juiste
klanken en akkoorden! De Academie MuziekWoord-Dans trakteert je ook in 2018 op twee
nieuwjaarsconcerten.
Het volledige orkest Pas de Quoi is jouw gids
op een muzikaal avontuur van klassiek tot
pop. De verschillende koren van de Academie
en solisten maken de ervaring compleet.
Wegdromen doen we bij de zwierige en
geraffineerde muziek uit ‘Doornroosje’ van
Tsjaikovski. De meeslepende fluitsolo is
gecomponeerd door Gabriel Fauré, een
Franse componist. Verder genieten we van
de hemelse klanken van het Pie Jesu van
Andrew Lloyd Webber. Ze vormen een mooi
contrast met de seventiesklassieker ‘Somebody To Love’ van Queen. Voor elk wat wils!
Benieuwd naar ons vocaal en instrumentaal
geweld? Reserveer vooraf via de website.
Zaterdag 20 januari, 14u00 of 16u00
De Kaekelaar: St-Cordulastraat 10, Schoten
Reserveer online vanaf 18/12 via www.
academieschoten.be of 03 685 02 56
Prijs 2€
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[ GAMWD ]

Trek je dansschoentjes maar aan!
Dans bij de Academie Schoten
Nog steeds wordt het wel eens vergeten, dat
woordje ‘dans’ bij ‘Academie Muziek-WoordDans’, en toch beschikt onze academie al een
paar jaar over een heel mooie dansafdeling. Tijd
dus om die eens even in de schijnwerpers te
zetten! Ontmoet enkele van de dansleraren.

Jelena Surovaja & Veronique
Orlans // dansinitiatie
Jelena en Veronique, twee frisse verschijningen, geven met heel veel liefde dansinitiatie
aan de academie. Jelena komt uit Litouwen
en behaalde daar haar universitair diploma
danspedagogie. Zelf deed ze als kind op hoog
niveau aan ritmisch turnen. Later kwam ze
als coach ritmisch turnen naar België. Hier
studeerde ze ook nog aan het Hoger Instituut
voor Dans. Jelena: “En zelfs nu blijf ik nog
heel dikwijls bijscholingen volgen. Ook al zijn
we gediplomeerd, dat leren stopt Dat eigenlijk
nooit.” Momenteel geeft ze dus les aan onze
academie, maar ook in de academie van Aalter

en bij wijze van hobby is ze nog coach bij het
ritmisch turnen. Veronique zat zelf als kind op
de Schotense academie; van haar zeven tot
haar negentien volgde ze hier viool- en gitaarlessen. Aan de Antwerpse kunsthumaniora
volgde ze drama, In Nederland ging ze studeren
voor musical, en in 2004 volgde ze een danslerarenopleiding aan het Hoger Instituut voor
Dans – toevallig samen met Jelena! Ondertussen geeft Veronique al 13 jaar les in Merksem,
af ze zo’n 7 à 8 jaar muzische vorming via
de Academie Schoten op basisscholen – en
nu dus ook al een paar jaar dansinitiatie.

Is de dansafdeling van de Academie dan geen
concurrentie met een dansschool als Chara?
Jelena: “Nee hoor, eigenlijk niet. We willen
absoluut geen concurrenten zijn. Beide dansrichtingen hebben gewoon andere doelstellingen en een heel andere aanpak. Wij zijn
trouwens meer georganiseerd als een echte
school, met leerplannen, examens, inspecties
en alles erop en eraan.”

Veronique: “Velen vinden het bijvoorbeeld
ook gewoon handig om andere lessen aan
de Academie te combineren met de dansopleiding hier.”
Jelena: “We kunnen bovendien makkelijk
samenwerken met de andere kunstafdelingen
van de Academie.”
Een voorbeeld van zo’n samenwerking met
de andere kunstafdelingen is de voorstelling
‘Lodewijk de koningspinguïn’, een project met
Dimitri Leue. Ook de sinterklaasshow van de
Academie is een echt samenwerkingsvoorstelling.
Veronique: “Dat vinden de kleinsten trouwens
extra spannend, want ze gaan natuurlijk wel
optreden voor dé Sint. Je ziet dan zo het niveau
plots stijgen!”
Jelena: “Als onze dansafdeling groot genoeg is
geworden, willen we natuurlijk ook graag zelf
grote dansvoorstellingen geven.”
De dansrichting van de Academie wordt ieder
jaar verder uitgebreid – ze groeit als het ware
mee met de dansers. De leerlingen ‘dansinitiatie’ Jelena en Veronique zitten in de derde
kleuterklas, het eerste en het tweede leerjaar.
Veronique: “Maar er loopt al serieus talent
tussen, hoor! Eén van mijn dansertjes vroeg
me bijvoorbeeld om haar klaar te stomen voor
de balletschool. Zo’n gedrevenheid is echt
super. Ik heb trouwens ook een paar jongens
in mijn groep van het tweede leerjaar zitten, en
die zetten zich heel hard in. Jammer genoeg
stoppen jongens meestal als ze wat ouder
worden, ofwel omdat dans plots niet meer
stoer genoeg is, ofwel omdat ze toegelaten
zijn op de balletschool.”
Jelena: “Het is prachtig om te zien hoe kinderen helemaal openbloeien door dans. Zo zit er
een erg stil en verlegen meisje in mijn groep.
Ze observeert en kopieert meestal. Maar nu we
met emoties werken, begint ze plots helemaal
los te komen!”

Wat zouden jullie zeggen tegen iemand die
twijfelt om te komen dansen?
Veronique: “Gewoon proberen en doén! Want
met woorden kan niemand jou overtuigen.
Enkel als je het zelf eens dóet, zal je ontdekken
wat het echt is. In juni geven we open lessen;
dat is een goed probeermoment.”
Jelena: “Vorig jaar ging bij een basisschool in
de turnles een paar danslessen geven, en een
paar van die leerlingen waren zo verkocht aan
dans, dat ze nu bij mij hier op de Academie
dansen. Vergeet niet dat dans zó veel méér
is dan gewoon pasjes uitvoeren. Dans is een
manier om in het leven te staan en je creativiteit te uiten!”

infoschotendecember
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Anne Marie Honggokoesoemo
// hedendaags
Anne Maries ouders komen van Indonesië –
vandaar haar bijzondere achternaam. Lang
voor ze danseres werd, studeerde ze piano
aan het conservatorium. Danskriebels had ze
al wel, en dus deed ze op haar zeventien mee
aan een jongerendansproductie (zonder ooit
gedanst te hebben).
Anne Marie: “Danslessen volgen ging niet,
omdat de focus tijdens mijn studies volledig op
muziek nodig was. Na mijn piano-opleiding heb
ik ook nog zang bijgestudeerd.” Op haar 24ste
wou ze uiteindelijk toch haar dansdroom een
kans te geven. Ze leerde op zichzelf dansen,
en kon na een tijdje zelf dansles gaan geven
en freelance dansopdrachten aannemen.

Hoe kwam je dan bij de Academie Schoten
terecht?
Jeroen Dirken, een vriend van Anne Marie, gaf
jazz zang aan de Academie Schoten. Toen hij
vertrok, liet hij haar weten dat ze zeker haar cv
aan de academie moest bezorgen. En dus solliciteerde ze inderdaad – om zangles te geven.
Anne Marie: “Maar ze vroegen me toen om
dansles te komen geven, haha!”

Ze geeft nu les aan leerlingen tussen 6 en 8
jaar, en een ouder groepje vanaf 11 à 12 jaar.
Elke maand werken ze rond een andere focus.
Anne Maire: “In september werkten we bijvoorbeeld vooral rond groffe motoriek; klein
versus groot. Daar maakte ik dan allerlei
oefeningen en spelletjes en dansjes rond.
In oktober namen we die ervaring mee en
verschoof de focus naar bewegingen rond de
ruggengraat. In november draaide alles dan
weer rond cirkelbewegingen; met de armen,
met de schouders, in grondoefeningen, in een
swing, in een choreografie... Maar ik vind het
ook ontzettend belangrijk om altijd ruimte te
bewaren voor creativiteit – dat de leerlingen
zélf materiaal mogen bedenken of combineren
of improviseren.”
Anne Marie: “Sinds de geboorte van mijn eigen
twee kindjes, besef ik (nog veel meer) hoe belangrijk je rol als docent is in het leven van een
kind. Het is eigenlijk een hele eer om iemands
kind te mogen lesgeven; die ouders geven jou
de verantwoordelijkheid om hun kind iets bij te
brengen! Mijn kijk en intensiteit is alleen maar
méér betrokken geworden, en bovendien kan
ik me dankzij mijn eigen kinderen ook beter
in hun leefwereld verplaatsen.”
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Zelf stopt Anne Marie trouwens ook nooit met
bijleren.
Anne Marie: “Ik volg continu extra lessen en
workshops. En naast deze danslessen geef ik
ook zangles in Willebroek en choreografie bij
de musicallessen daar.” Hedendaagse dans ligt
haar het beste. “Daarom dat ik dat ook geef; ik
vind het heerlijk dat hedendaags zo ongelooflijk vrij is – je kan er zo veel kanten mee uit!”

Wat is jouw boodschap aan iemand die twijfelt
om te beginnen dansen?
Anne Marie: “Iédereen kan dansen; iédereen
kan bewegen – of je nu wel of geen beperking
hebt, fysiek of mentaal - iédereen kan dansen.
Iedereen heeft een lijf met mogelijkheden
en beperkingen, wat het net zo interessant
maakt. Dus, is de vraag, waarom zou je het
niet proberen? Dansen is gezond en nog leuk
ook! Ik vind het persoonlijk de allerleukste
sport die er is!”
www.academieschoten.be
Dansinitiatie: vanaf 5 jaar (1 uur per week)
Klassiek + hedendaags:
vanaf 8 jaar (2 uur per week op 2 lesdagen)
vanaf 11 jaar(2u per week op 1 lesdag)
65€ per jaar
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Dans voor iédereen (zelfs baby’s)
Openingsdansen, Rock ’n Roll, Tease Dance, ‘Draag en Dans’,
FamFit, Lady Styling en Men Moves
leren steeds een vaste volgorde van passen
maar eigenlijk vind ik het ook belangrijk dat de
dames zelf op bewegingen kunnen komen en
deze spontaan dansen. De dansers op maar
een paar lessen tijd hierin zien veranderen is
echt geweldig om te zien. Verwar het zeker niet
met Burlesque. Dat is bedoeld om mensen te
laten lachen. Tease Dance is bedoeld voor je
partner en je zelfvertrouwen.”

Men Moves

Aline Lecomte uit Schoten gaat naast haar
job als ergotherapeute in woonzorgcentrum
Verbert-Verrijdt werkelijk al dansend door het
leven. Via haar eigen dansopleiding First Dance
Ze geeft onder meer les in Rock ’n Roll, Lady
Styling, Men Moves, FamFit en openingsdansen, maar ook Tease Dance en ‘Draag en Dans’.
De dansmicrobe had Aline al op zesjarige
leeftijd te pakken. “Toen ben ik begonnen
met ballet. In de loop der jaren heb ik ook nog
andere dansstijlen gevolgd zoals hiphop, jazz,
latin en ballroom. Ik was helemaal weg van de
Rumba. Gecombineerd met eigen fantasie heb
ik een eigen dansstijl ontwikkeld: Tease Dance,
een verwijzing naar striptease. We dansen
sensueel, maar houden wel onze kleren aan
in de lessen”, lacht ze.

Tease Dance
“Ik geef graag meer zelfvertrouwen aan dames
door Tease Dance te geven. Het gaat dan vooral
over sensualiteit en jezelf durven zijn. We
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“Men Moves is de mannelijke tegenhanger van
Tease Dance”, vertelt Aline. “In deze cursus
exclusief voor mannen leer je zelfvertrouwen
uitstralen op de dansvloer. Overwin je angsten
en leer zelfzekerd dansen, ritme uitstralen en
coole bewegingen maken.”

Draag en Dans
Ook geeft Aline ‘Draag en Dans’: danslessen
waarbij ouders en baby samen dansen op
het ritme van de muziek. “Dat is niet alleen
goed voor de ontwikkeling van het kind, maar
ook voor de geborgenheid bij mama en papa.”

FamFit
Zin om te sporten maar weinig tijd of geen
babysit? Dan is FamFit precies wat je zoekt.
FamFit is een afwisselende familieworkout
met conditie- en krachtoefeningen waarbij je
kinderen, afhankelijk van de leeftijd, kunnen
kijken, spelen en/of meedoen.
“Tijdens een verblijf in Amerika waar ik voltijds
mama was, leerde ik al gauw andere huismama’s kennen waarmee ik vaak samen kwam.
De kinderen speelden met elkaar en de mama’s
babbelden over opvoeden en culturele ver-
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schillen. Om onze laatste zwangerschapskilo’s
weg te werken stelde ik voor om ondertussen
gewoon te sporten. In onze groep hadden we
een papa, die het ook geweldig vond om de
conditie- en krachtoefeningen mee te doen. Bij
onze terugkeer in België waren mijn vriendinnen enthousiast over mijn verhalen. Zo is het
idee gekomen om FamFit ook in eigen land
uit te proberen.”
Hoe kunnen kinderen meedoen?
• In de draagzak
• In de maxicosi
• In de buggy
• Samen met mama en papa
• Naast mama en papa
• Al spelend met andere kinderen
Er wordt geen babysit voorzien, wel speelmateriaal zoals ballen, kruiptunnels, een
tent, tekengerief en matten om op te spelen.
Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn of
haar eigen kind(eren).

Lady Styling
Lady Styling is een afwisseling van Salsa,
Rumba, Chachacha, Merengue, Samba, enzovoort – met extra vrouwelijke accenten. Aline:
“Dat doe je bijvoorbeeld met mooie armbewegingen, beweeglijke heupen en je leert ook
actief je rok gebruiken tijdens het dansen.”
Alines motto? “Of het nu gaat over leren dansen, je zelfvertrouwen, een band met je kind of
andere dingen… stap voor stap kom je er! In
2018 wil ik graag First Dance bekender maken
en mijn ledenaantal verhogen. En ik zou ook
graag op zoek gaan naar andere leraren die
mijn team willen vervoegen.”
First dance: 0494 43 27 07,
www.first-dance.be

[ gezondheid + complimenten ]

Sport op een doktersbriefje
Bewegen Op Verwijzing helpt inwoners van
Schoten meer bewegen
Onze gemeente is gestart met het project
‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van
het Vlaams Instituut Gezond Leven en met
steun van de Vlaamse overheid. Dankzij dit
project kunnen de huisartsen patiënten met
een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een
Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt
de doorverwezen patiënten dan om effectief
meer te bewegen.
De doorverwezen patiënten krijgen van de
coach een beweegplan op maat: van een
dagelijkse fietstocht naar het werk tot een
wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.
De coach helpt hen op weg en motiveert hen.
Ook de lokale sportverenigingen doen mee aan
Bewegen Op Verwijzing. Bedoeling is dat de
deelnemer zijn weg naar een actiever leven op
termijn zelfstandig kan verderzetten. Het aantal
consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt
een maximum op 7 uur individuele begeleiding.
Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de
deelnemer van heel lage tarieven. Je betaalt
de coach maar 5 euro per kwartier voor een
individuele sessie, en 1 euro per kwartier voor
een groepssessie. Heeft de deelnemer recht
op een verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt
hij een extra korting.
Bewegen Op Verwijzing-coach: “We werken
samen met de gemeente Zoersel en worden
ondersteund door de SEL Amberes”, vertelt
Sarah Boonen, gezondheidscoördinator van de
gemeente Schoten. “Binnen onze gemeente is
er een samenwerking tussen de sportdienst en
mezelf als gezondheidscoördinator. Wij hebben
ondertussen ook een BOV- coach aangenomen.
Voor Schoten is dat Joost Van der Vliet en voor
Zoersel is dat Noortje Aernouts.”
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel
beweegt na begeleiding. Bovendien heeft het
project ook nog andere voordelen: je voelt je
beter in je vel, je komt vaker buiten en je hebt
meer sociaal contact. Jo Vandeurzen, Vlaams
minister voor Volksgezondheid, Welzijn en
Gezin: “Uit de evaluatie van de eerste projecten bleek dat de deelnemers erin slaagden
om dagelijks meer te bewegen, ook zij die
er anders heel moeilijk toe komen. Ik zou
daarom Schoten willen feliciteren met haar
engagement om Bewegen Op Verwijzing op te
starten. Voldoende beweging draagt namelijk
bij tot een goede gezondheid.”
03 644 67 94, www.bewegenopverwijzing.be
sarah.boonen@ocmwschoten.be

Leuk om horen!
Compliment werken Churchilllaan
Wegenwerken leveren meestal een hele hoop
hinder en dus ook veel gemopper op, maar
dat hoeft niet altijd zo te zijn!
In oktober werd het wegdek van de Churchilllaan vernieuwd, en in plaats van vier
weken duurde de hele operatie nog geen
vijf dagen. Dit kwam doordat er ook ’s nachts
aan bepaalde aspecten werd doorgewerkt –
geen evidente keuze als je bedenkt dat de
nachtrust van de bewoners uiteraard hoog
in het vaandel wordt gedragen.
Wegens de enorme vermindering van de
overlast (voor iedereen) werd toch geopteerd
voor de korte pijn (anders zaten we nu nog
steeds met ingewikkelde omleidingen door
de werken!). En het resultaat mag er wezen.
Gelukkig toonden de omwonende Schotenaren begrip voor de geluidsoverlast, waardoor
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we nu allemaal van het vernieuwde wegdek
kunnen genieten.
Vrijdag de dertiende bleek toch geen ongeluksdag, want dit positieve bericht kregen we op 13
oktober binnen – altijd leuk om horen, toch!
Beste,
Ik wou ‘de gemeente’ gewoon even proficiat
wensen met de goede info en consequente
uitvoering van de asfalteringswerken in de
Churchilllaan.
Zoals gezegd waren er 2 lawaaierige nachten, daarnaast is het op 1 week tijd afgerond,
eveneens zoals gezegd.
Een positieve boodschap mag ook al eens
gezegd worden.
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Veilig spektakel
Vuurwerk - hoe ermee omgaan in Schoten?
Binnenkort start de feestperiode en nadert de jaarwissel weer. Hierbij is het niet
ondenkbaar dat er her en der feestvuurwerk wordt afgestoken. Het afsteken van
niet-ontploffend feestvuurwerk (dat ondanks de benaming wel een licht- en knaleffect geeft) is toegelaten en moet gewoon gemeld worden bij de lokale overheid, ten
laatste op 31 december 2017 voor 12u00, via www.schoten.be/vuurwerk.
Het gebruik van ontploffend feestvuurwerk daarentegen is niet toegelaten op
Schotens grondgebied, net als het oplaten van wensballons. Dit omdat er elk jaar
een aantal ongevallen gebeuren met het afsteken van zulk feestvuurwerk enerzijds
én omdat dit vuurwerkafval schade aanricht aan daken, veranda’s, tuinhuizen…
Het verkooppunt kan jou perfect informeren of hun feestvuurwerk al dan niet ontploffend is. In Schoten kan je hiervoor terecht bij de twee erkende handelszaken:
Home-Shop (Paalstraat 149) en Molenberghs Verfspeciaalzaak (Paalstraat 317).

Bange huisdieren?
Voor de meeste dieren is vuurwerk geen
pretje, maar eerder een traumatische belevenis. Denk daarom ook aan hen en tref voorzorgsmaatregelen zodat Nieuwjaarsnacht
voor hen geen nachtmerrie wordt.
• Probeer hen op voorhand al te laten
wennen aan het geluid van vuurwerk
(bijvoorbeeld met youtubevideo’s)
• Richt een veilig plekje in waar ze zich
veilig voelen (met lekkers en hun favoriete speelgoed) en laat hen hier op fijne
momenten al gewend aan geraken. Op
die plek kunnen ze ’s avonds al rustig
vertoeven vooraleer de stress van het
vuurwerk aanbreekt
• Sluit gordijnen of gooi een doek over hun
kooi en laat binnen het licht aan zodat ze
geen lichtflitsen zien
• Laat hen niet alleen thuis tijdens het
vuurwerk; jouw aanwezigheid stelt hen
gerust

Hou rekening met deze
veiligheidsvoorschriften

• Zet hen samen met een dierenvriendje dat
niet zo angstig is
• Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen
in de buurt
• Probeer hen niet te troosten of knuffelen
aangezien dit het idee versterkt dat ze
terecht bang zijn en er echt gevaar dreigt;
gedraag je gewoon zoals je altijd zou doen
• Een dier met stress wil niet spelen of geaaid
worden
• Let op dat ze in een paniekreactie niet naar
buiten kunnen vluchten en laat hen chippen
voor de zekerheid
• Laat hen vóór 22u00 nog eens uit zodat
ze niet meer buiten moeten wanneer het
vuurwerk wordt afgestoken
• Zet de televisie of radio luider om de knallen
van buiten te maskeren
• Overleg eventueel met de dierenarts
kalmerende medicatie (bijvoorbeeld bachbloesemdruppels)

• koop vuurwerk enkel in een speciaalzaak
• vuurwerk mag enkel gebruikt worden door
+16-jarigen
• bewaar niet meer dan 1 kg pyrotechnisch
sas
• bewaar het vuurwerk in een goed gesloten
doos op een koele, droge plaats, buiten
het bereik van kinderen
• lees de gebruiksaanwijzing
• wees nuchter wanneer je vuurwerk afsteekt
• laat de andere personen enkele meters
afstand houden; houd ook rekening met
woningen, geparkeerde wagens, plantengroei…
• voorzie voldoende water en/of zand of
andere blusmiddelen
• doof eventuele vonken, gensters en terugvallende resten
• steek slechts 1 element tegelijk aan
• richt nooit vuurwerk op iets of iemand
• draag een veiligheidsbril
• gebruik bij voorkeur een aansteeklont (te
koop in de winkel) om het vuurwerk aan
te steken – geen lucifers of een aansteker
(rookwaren zoals sigaren of sigaretten
kunnen dan weer wel)
• plaats voor het afsteken van vuurpijlen
een buis stevig in de grond en steek er
dan de stok van de vuurpijl in
• steek vuurwerk nooit een tweede keer aan
• steek nooit vuurwerk vanuit je hand af
• houd dieren op een veilige plaats: honden
en paarden verafschuwen vuurwerk
Afval van vuurwerk hoort bij het restafval.
Vuurwerk dat niet is afgegaan deponeer je
bij Klein Gevaarlijk Afval.
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[ feesten + kanaalkant ]

Geen zorgen over Bob met Oudejaar
Gratis met De Lijn gaan feesten
Ook tijdens oudejaarsnacht brengen de chauffeurs van De Lijn je veilig naar je bestemming
en weer thuis. Meer dan 350 collega’s zorgen
ervoor dat je zo lang kunt feesten als je wil,
zonder stress of parkeerzorgen.
In de provincie Antwerpen blijven acht tramlijnen en tweeëntwintig buslijnen de hele
nacht van oud naar nieuw rijden. Sommige
volgen bestaande trajecten, maar er zijn ook
feestbussen en –trams die speciaal voor
de gelegenheid via andere reiswegen rijden.
Meer informatie over de dienstregelingen en
reiswegen vind je via www.delijn.be/oudejaar.

delijn.be/oudjaar

Op oudejaarsavond zelf nog vragen over jouw
rit? Dan kan je tot 4 uur ’s nachts De Lijn
contacteren via Facebook, Twitter of Instagram.

Begin je feestje dit jaar
al op bus of tram

Oudejaarsnachtbiljet
gaat digitaal

dankzij de gemeente Schoten

Dankzij de steun van jouw gemeentebestuur
kan je ook dit jaar gratis gebruik maken van
alle feestbussen en -trams van Oud op Nieuw.
versie in cmyk

Het Oudejaarsnachtbiljet wordt deze editie
als Oudejaarticket op SMS uitgereikt. Je hoeft
dus niet meer naar de gemeente om je gratis
Oudejaarsnachtbiljet op te halen.

Op www.schoten.be registreer je jezelf voor
een gratis Oudejaarsnachtbiljet. Na registratie
krijg je een e-mail van De Lijn met de instructies voor de activatie van jouw SMS Oudjaar
ticket. Je kan tot maximum 4 gezinsleden
registreren onder één GSM-nummer. Belangrijk
is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen
maakt; elke reiziger dient namelijk over een
geldig vervoerbewijs te beschikken.
Het SMS ticket is geldig van 31 december
2017 om 18:00u tot 1 januari 2018 23:59u
(de volgende nacht dus). Je mag binnen de
geldigheidsperiode zoveel verplaatsingen maken als je wil. Je activeert je ticket door EVENT
te sturen naar 4884 tijdens Oudjaar voor je op
de bus of tram stapt. Per SMS ticket wordt er
enkel een kost van 0,15 euro aangerekend
door je provider.
Indien je niet wil registreren kan je nog steeds
terecht in de Lijnwinkels of bij de chauffeur om
je Oudejaarsnachtbiljet aan te kopen aan de
prijs van 3,00 euro of koop je een Oudjaar SMS
ticket via EVENT naar 4884 aan de prijs van
3,00 euro (+0,15 euro providerkost).
De Lijn en de gemeente Schoten wensen je
alvast een bruisende feestnacht en veilige
verplaatsingen toe!

Een toekomstplan voor de Kanaalkant aan
het Albertkanaal
De omgeving van het Albertkanaal in Antwerpen, Schoten en Wijnegem omvat het tweede
grootste bedrijventerrein van de provincie
Antwerpen. Het is ook een buurt waar heel
wat mensen graag wonen. Die combinatie
zorgt voor een ingewikkelde verkeerssituatie
van fietsers, auto’s en vrachtwagens. Provincie
Antwerpen werkt met heel wat partners aan
een toekomstplan om dit gebied aangenaam
en veilig te maken om er te wonen. Tegelijk
moet de Kanaalkant vlot bereikbaar zijn voor
de bedrijven die er gevestigd zijn.

Ben je benieuwd naar dit
toekomstplan?
© POM Antwerpen

Alle geplande acties rond wonen, ondernemen,
bereikbaarheid en een groene kwalitatieve omgeving staan gebundeld in de mooie brochure
‘Kanaalkant. Deze brochure is af te halen op
het gemeentehuis of te bekijken op www.
schoten.be/kanaalkant
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Driekoningen: een veelzijdige traditie
Binnenkort weer (meer) zangertjes aan de deur?
Het is de taak van de Erfgoedraad om oude
gebruiken en tradities in ere te houden. Dit is
nu het derde jaar op rij dat aandacht besteed
wordt aan het bedelzingen in Schoten. Dit jaar
valt 1 januari echter op een maandag, wat
nieuwjaarke zoete minder interessant maakt.
Daarom wordt er dit jaar gefocust op het
Driekoningenzingen (dat traditioneel gebeurt
op 6 januari). Maar Driekoningen is meer dan
zingen alleen; daar schuilt een hele reeks aan
gebruiken achter.

De waarheid
In de volksmond zeggen we allemaal
‘Driekoningen’, maar in het Evangelie is er
sprake van een aantal wijzen die een ster
zagen en volgden tot in Bethlehem. Pas in
de negende eeuw werd van drie koningen
gesproken en kregen zij ook een naam: Caspar,
Melchior en Balthazar. Zij werden gezien als de
vertegenwoordigers van de drie mensenrassen
van de drie toen bekende werelddelen (Amerika
en Oceanië werden immers pas later ontdekt).
Deze drie figuren waren de aanzet tot een
traditie die in de loop der tijden verschillende
wijzigingen onderging. Koningen spreken alvast
meer tot de verbeelding, want hoe maak je de
toeschouwer duidelijk dat je een ‘wijze’ bent?

De traditie
Het Driekoningenzingen is eeuwenoud; de
vroegste sporen gaan terug tot de vijftiende
eeuw. Bronnen beschrijven hoe arme (meestal
volwassen) mensen op 6 januari verkleed als
de drie koningen zangtochten ondernamen tijdens ‘de twaalf zalige dagen’. Tussen Kerstmis
en Driekoningen werden toeschouwers immers

geacht om gul te zijn voor de berooide bedelzangers. Voor de bedelaars was het een pure
noodzaak; geen wonder dat het er soms ruig
aan toe ging. Als bescherming van de begoede
burgerij werd daarom in vele gemeenten het
bedelzingen verboden waardoor de traditie
vervaagde.
Tot het einde van de negentiende eeuw was
Driekoningen voor de begoede burgerij een
feest dat vooral binnenshuis gevierd werd. Met
een heerlijke maaltijd werd de periode van ‘de
twaalf zalige dagen’ afgesloten. Hierbij hoorde
een driekoningentaart met een boon erin en
een kroon errond. Soms kon het ook ander
lekkers zijn zoals smoutebollen. Belangrijk
was wel dat er minstens één boon in het
beslag verwerkt was. Wie de boon aantrof in
zijn stuk, mocht de kroon opzetten en was
koning voor één dag. Vooral deze traditie van
de driekoningentaart wordt op veel plekken
in Vlaanderen nog verdergezet. Zo zijn er in
de Kempen talrijke bakkers die de typische
taart met frangipanevulling in hun aanbod
hebben. In functie van het aantal personen
zijn er dan één of meerdere poppetjes in het
gebak verstopt.

Driekoningenzingen is nu
kinderspel
De traditie van het driekoningenzingen werd
sinds de tweede wereldoorlog grotendeels
overgenomen door kinderen. Verkleed als
de drie koningen met mantels, kronen en
tulbanden trekken zij langs de straten om te
zingen in ruil voor wat lekkers. Met een ster
die al dan niet kan draaien gaan zij van deur
tot deur om de bewoners van hun repertoire

te laten genieten. Uitzonderlijk wordt er nog
wel eens door volwassenen gezongen voor
een goed doel of ten voordele van een club. In
Schoten houden volkskunstgroepen Gelmel en
Jan Pirrewit die traditie al jaren in ere!

Oproep aan alle Schotenaren
Ook dit jaar willen we de jongeren van Schoten
oproepen om massaal te gaan Driekoningenzingen. De erfgoedraad doet alvast haar best
om alles in goede banen te leiden. Zo zullen
de automobilisten via infoborden aangemaand
worden om voorzichtiger te rijden.
Het belangrijkste element van dit project zijn
de liedjes. Om toch wat variatie in het repertoire
te brengen selecteerde de Academie MuziekWoord-Dans een drietal liedjes waarmee de
kinderen alvast kunnen scoren.
Een al even belangrijk element is het verkleden: een koning komt enkel buiten in geschikte
kledij. Om hierbij een handje te helpen heeft de
Erfgoedraad afgesproken met Femma om een
knutselworkshop te organiseren op woensdag
27 december om 14u00 in de parochiezaal
van Sint Filippus. Daar zullen de kinderen
niet alleen accessoires kunnen maken, maar
leren ze ook de geselecteerde liedjes zingen.
Het zingen zelf kan pas een succes zijn als er
voldoende mensen bereid zijn iets te geven.
We begrijpen dat niet iedereen hiervoor open
staat. Anderzijds zijn er gelukkig nog heel
wat mensen die vertederd worden door deze
traditie. Daarom vind op www.schoten.be een
affiche die je kan afdrukken en voor je raam
hangen als zangertjes welkom zijn. Zo maak je
duidelijk of je al dan niet thuis bent en bespaar
je wederzijdse teleurstellingen.
Wie langskomt in de Braembibliotheek om
te zingen krijgt alvast een traktatie van de
Erfgoedraad! Opgelet, de bib is op zaterdag 6
januari open tussen 9u00 en 12u00.
• Knutselworkshop en liedjes leren:
27/12, 13u30 – 16u30
	Alfons Heulensstraat 43, Schoten
Vanaf 4 jaar – 5€ inkom
	Reserveer via 03 658 70 96
greetbehiels@hotmail.com
• Poster ‘Welkom zangertjes!’:
www.schoten.be/driekoningen
	Traktatie voor zangers in bib:
6/1, 9u00 – 12u00
Bronnen: Wereld Feesten Almanak
Meer volkstradities: www.beleven.org

infoschotendecember
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Schoten Schol 2018
Gratis frietjes, bier en feestplezier
Na een schitterende verjaardagseditie vorig
jaar, verzamelen we begin januari voor de
elfde keer op het marktplein om mekaar het
allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.
Tussen het handjes schudden en kussen door
is er volop gelegenheid om een frietje te eten,
een glaasje wijn, bier of frisdrank te drinken
en te smullen van een pannenkoek of warme
chocomelk.
Verder kan je bij fotografe Inge Nijs weer je
eigen Schotense ansichtkaart laten maken. Je
gaat met je gezin of vriendengroep op de foto
en wij monteren er een originele achtergrond
achter. Je postkaart rolt meteen uit de printer
en hij is ook digitaal beschikbaar zodat je
vrienden en familie kan verrassen met een
zeer persoonlijke wens.

Schoten, wa zedde gij schoon
Schoten Schol zou Schoten Schol niet zijn
zonder het massale zangmoment met de
gemeentelijke hymne ‘Schoten, wa zedde gij
schoon’, geschreven door Guillaume Van der
Stighelen.
Wie graag meezingt kan de tekst van het nummer op de smartphone tevoorschijn toveren
via www.schoten.be/lied. Je kan er natuurlijk
ook een afdruk van maken en meebrengen
om uit volle borst mee te zingen. Hier alvast
het refrein (beluister de melodie op Youtube
via de video “Schoten, wat zedde gij schoon”):

Schoten
Wa zedde gij schoon
‘k Ben zo
blij da’k hier woon
hier zen ‘k geboren
hier laat ik mijn sporen
want hier is nog plaats voor een droom
Schoten, wa zedde gij schoon
zo schoon
zo schoon

Op het feestpodium zal burgemeester Maarten
De Veuster een korte nieuwjaarsboodschap
brengen en daarmee 2018 officieel inluiden.
Daarna wordt de ambiance in grote bakken
afgeleverd door niemand minder dan Luc Caals
en de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia, die
onverslijtbare klassiekers uit hun muzikale
mouwen zullen schudden.
Voor de kleinsten is er een ballonnenclown en
draaimolen, en voor wie nog wat frustraties
van 2017 van zich af wil meppen, is er de
kop-van-jut!
En voor wie nog steeds niet overtuigd is om
te komen: alles is gratis!
Zondag 7 januari van 11u00 tot 13u00
Marktplein Schoten

Kerstsfeer op den Deuzeld
Programma kerstmarkt Deuzeld
Ho ho ho! Op zaterdag 16 december organiseert vzw De Kerstgezellen haar vierde
Kerstmarkt in wijk Deuzeld.
• Tussen 15u00 en 20u00 kan je aan het
buitenpodium op de parking naast de kerk
terecht voor optredens van verschillende
koren zoals Cantate, De Schotense Kantorij, Lange Asem en kindervolksdansgroep
Jan Pirrewit.
• Rond 15u30 kan je aan het podium bij
de Kerstherberg aan het parochiecentrum
terecht voor een toneelstuk door de bewoners van Huis Vier Notelaars. Om 20u30
pakt de vzw daar dan weer uit met een
optreden van Luc Caals. De inkom is gratis
• In de Heilig Hartkerk in de Deuzeldlaan kan
je tot 22u00 terecht voor een tentoonstelling van verschillende kerststallen. De
tentoonstelling wordt dit jaar uitgebreid
met externe verenigingen die hun kunstwerken mee tentoonstellen.
Vzw De Kerstgezellen wil met deze activiteiten financiële ondersteuning bieden aan
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lokale goede doelen. Alle projecten van de afgelopen jaren, waaronder TEJO vorig jaar, hebben al meer dan € 18.880 mogen ontvangen.
“Dit jaar richten we onze aandacht naar Biz Ikki
dat instaat voor de opvang van niet-begeleide
minderjarige vluchtelingen”, vertelt Hugo Sannen, voorzitter van de raad van bestuur.
“Een ploeg professionele begeleiders helpt
jongeren op psychologisch vlak. Ze werken
als ergotherapeuten en zijn ook actief op
schoolniveau om de jongeren te leren zich
aan te passen aan de Vlaamse leefgewoontes
qua normen en waarden, in sport, spel en
werk, hun omgang met het andere geslacht,
en zelfstandigheid. ”
Biz Ikki zoekt nog enkele sympathisanten
die hun werking een warm hart toedragen.
Met een gulle gift van € 20 - € 30 - € 50
vermelden zij je graag in hun ereledenlijst.
Je mag je bijdrage storten op deze rekening:
De Kerstgezellen vzw KBC BE64 7360 2200
8152 met vermelding: erelid.

infoschotendecember

[ ASIELZOEKERS ]

Hulpproject huurwoningen asielzoekers
Persisto: dat is altijd blijven doorzetten
Vijf vrouwen (die liever anoniem blijven) die
zich inzetten voor vluchtelingen; dat is Persisto. Persisto werkt onder meer samen met het
Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW (LOI)
en Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen ‘Het
Sas vzw’ om een warme thuis te vinden voor
asielzoekers die zich in onze gemeente willen
settelen. De dames zijn momenteel op zoek
naar mensen die hun huis of appartement
willen openstellen voor asielzoekers.
“Ik heb een tijdje bij het Rode Kruis op het
Griekse eiland Samos gewerkt”, vertelt één van
hen. “Ik heb de vluchtelingen daar letterlijk zien
toestromen. De dingen die in sommige kampen gebeuren zijn werkelijk mensonwaardig.
Er wordt verkracht, mensen raken in handen
van mensensmokkelaars en orgaanhandel is
er ‘big business’.”
Toch blijven de vluchtelingen toestromen. “Ze
zeggen zelf dat het kiezen is tussen de pest en
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de cholera. Thuisblijven is geen optie en als ze
dan toch de energie hebben om te vluchten,
dan zijn ze nergens welkom. Dat vreet aan
hen, want iedereen heeft toch recht op geluk?”
En dat geluk proberen sommige vluchtelingen
in Schoten te vinden. “Het enige wat ze willen is zich ergens thuis voelen. En om dat te
kunnen, moeten ze zich gemakkelijk kunnen
inmengen in de maatschappij. Ze willen wel,
maar dat heeft allemaal tijd nodig. Ze hebben
dan ook een hele andere cultuur dan wij. Maar
de wil is er wel degelijk. Ze hebben enkel een
duwtje in de rug nodig.”
Daarom wil Persisto hen alvast in de goede
richting duwen met onderdak als basis.
“Iedereen wil toch zijn of haar kinderen naar
school laten gaan?”, gaat een andere dame
verder. “Maar als ze geen goede basis hebben of in onzekerheid leven, dan is dat niet
gemakkelijk.”
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Het is vaak een hele opdracht om onderdak
te vinden. “De huurprijzen zijn ongelooflijk
hoog, er zijn te weinig sociale woningen in de
gemeente en mensen horen vaak negatieve
verhalen over asielzoekers. Maar wat je niet
mag vergeten is dat het ook maar mensen zijn
zoals jij en ik – mensen die op zoek zijn naar
een beter leven. Daarom: alle kleine beetjes
maken een groot geheel.”
Als jij een appartement of huis te huur hebt
staan en graag een asielzoeker een kans op
onderdak wil geven, neem dan contact op met
Arne Dumon van het OCMW van Schoten; hij
staat in contact met Persisto.
Arne Dumon – 03 680 06 49
(afdeling LOI: Lokaal Opvang Initiatief)
Administratief Centrum
Verbertstraat 27, 2900 Schoten
(03) 680 06 40 – info@ocmwschoten.be

[ ASIELZOEKERS ]

Geen ver-van-mijn-bed-show meer
Huurder Nemat en verhuurder Dirk vertellen
Nemat kwam twee jaar geleden naar hier
gevlucht uit zijn thuisstad Mosul. Hij had er
twee bloeiende zaken met fotografiemateriaal,
die na twintig jaar hard werk gebombardeerd
en leeggeroofd werden door IS. Hij nam zijn
oudste dochter mee, omdat zij anders als bruid
zou opgeëist worden door de extremisten. Met
z’n tweeën staken ze de zee over in een boot
van mensensmokkelaars en reisden ze te voet
verder naar Macedonië en Servië - een zware
tocht waarbij Nemat zijn dochter dikwijls in
zijn nek droeg. Vandaaruit ging de tocht met
de bus verder naar Belgrado en Hongarije, en
daarna weer te voet naar Oostenrijk, waar ze
een taxi konden nemen naar Duitsland en
uiteindelijk in België terechtkwamen. Hier
aangekomen woonden de twee eerst anderhalf
jaar in OCMW-woningen. Ondertussen leerde
Nemat non-stop Nederlands en probeerde hij
te regelen dat de rest van zijn gezin ook naar
hier kon komen. Die waren ondertussen vanuit
Mosul naar Syrië gevlucht.
Ondertussen had de Schotense Dirk na dertig
jaar zijn eigen zaak verkocht. Hij maakte een
bocht van 180 graden in zijn carrière en legde
zich toe op coaching, therapie en mindfulness.
Het huis van zijn ouders, dat vooraan bij het
industrieterrein van zijn oude zaak, stond leeg

nu zijn ouders naar een service flat verhuisden.
De vluchtelingenproblematiek zal al een tijd in
Dirks hoofd. Daarom stapte hij naar het OCMW
om te polsen of hij de lege woning iemand kon
helpen. Via het OCMW kwam Dirk terecht bij
sociaal verhuurkantoor Het Sas. Zo’n kantoor
is erg interessant voor verhuurders omdat het
de woning controleert en achteraf ook zorgt
dat alles weer tiptop in orde is. Het Sas had
echter geen interesse in Dirks woning omdat
die vooraan op een industrieterrein stond.
En toch, een drietal weken nadien kreeg hij
telefoon van het OCMW: ze hadden iemand
gevonden die een thuis zocht!
Dirk begon meteen het huis te renoveren,
zodat het klaar zou zijn als Nemats familie
arriveerde. Samen met Nemat en de oudste
dochter konden ze eindelijk de rest van het
gezin gaan ophalen in Zaventem – een innig
weerzien. Nemat en zijn vrouw hebben samen
vier dochters en één zoontje, maar die laatste
heeft nog steeds geen papieren door de anarchistische toestanden in Mosul. Hij blijft dus
nog steeds bij zijn grootmoeder.
Al snel bleek dat Dirk niet enkel verhuurder
wou zijn, maar juist al te graag hielp waar hij
kon: papieren mee in orde brengen, begelei-

den waar nodig, een luisterend oor bieden...
Wekelijks springt hij binnen bij het gezin van
Nemat, en dan staat hem telkens een enorm
warme ontvangst te wachten. Dirk: “Ik haal er
zoveel plezier uit als ik zie dat deze mensen
nu opnieuw een thuis hebben. Ze zijn trouwens
ongelooflijk gastvrij en extreem dankbaar; dat
is heel tof om te mogen ervaren. Ik geloof en
merk nu dat als je iets kan doen voor anderen,
die brute pech gehad hebben, dat je dan veel
terug krijgt. Het houdt me bovendien met mijn
voeten op de grond; ik geraak de realiteit niet
uit het oog – iets wat velen niet eens willen
zien. Vroeger was de vluchtelingenproblematiek voor mij ook een ver-van-mijn-bed-show,
maar die leugen kan ik niet meer volhouden.”
Momenteel is het erg druk ten huize Nemat.
Enerzijds is hij druk bezig om zijn Nederlands
te verbeteren, anderzijds hebben de kinderen
een paar gezondheidsproblemen, waardoor
hij hen voortdurend (zonder auto) naar hun
doktersafspraken moet brengen. Nemats
vrouw is enorm begaan met het huishouden
– je treft er geen spatje vuil aan! Voorlopig
staat ze nog op de wachtlijst om ook lessen
Nederlands te kunnen volgen. Nemat: “Het is
fijn om te zien dat de kinderen enthousiast
terugkomen van school. Ze spreken zelfs
thuis met elkaar al Nederlands.” Zodra Nemat
vlot genoeg de taal beheerst, wil hij liefst een
diploma bedrijfsbeheer halen en hier opnieuw
een eigen fotografiezaak opstarten.
Ze geven de moed niet op, maar moeten nog
wel enkele obstakels overwinnen. Nemat: “Ik
heb natuurlijk wel geld op mijn bankrekening
staan, maar daar kan ik nu niet aan omdat
alle rekeningen van Mosul geblokkeerd worden. Ik weet dus niet of ik daar ooit nog aan
geraak.” Ook de papieren van Nemats vrouw
en kinderen moeten nog in orde gebracht
worden, maar daarvoor zou Nemat voor het
einde van het jaar nog naar Jordanië moeten
reizen. Alleen, dat gaat niet zonder paspoort.
En daarvoor moet hij nog een wachttijd van
vijf maanden uitzitten...
Inspiratie gekregen om zelf ook een gestrand
gezin een thuis te bieden? Neem contact op
met het OCMW of een sociaal verhuurkantoor
zoals Het Sas en De Ideale Woning.
Het Sas: 03 690 09 39 – info@svk-hetsas.be
www.svk-hetsas.be
De Ideale Woning: 03 320 29 70
info@deidealewoning.be
www.deidealewoning.be
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[ personaliteiten ]

Hoedje af voor deze dames
Straffe madammen in Schoten
Er is de laatste tijd veel te doen rond het
gelijkheidsvraagstuk: genderneutraliteit, grensoverschrijdend gedrag... Laat ons daarom even
stilstaan bij de straffe dingen die onze vrouwen
in Schoten zoal verwezenlijken – want respect,
dat verdienen ze wel!

Lisbeth Wolfs

Directeur Academie Schoten
Lisbeth heeft haar hart en ziel aan de academie verpand. Als kind volgde ze les in de
toenmalige ‘volksmuziekschool’, in 1957
opgericht door Jan Van der Linden op initiatief
van burgemeester Antoon Wolfs, de grootvader
van Lisbeth. De ‘volksmuziekschool’ die met
een dertigtal leerlingen van start ging, groeide
uit tot een volwaardige academie voor muziek, woord en dans, waar nu een duizendtal
leerlingen hun artistieke passie ontdekken
én ontplooien - en dat onder Lisbeths leiding.

Lissa Meeusen

Special make-up effectartiest
Lissa Meeusen is sinds 2011 druk in de weer
met haar creatieve hobby ‘special make-up effects’ die ze samen met wederhelft Glenn Van
Bergen deelt. Dat gaat van het maken van valse
wonden, tot maskers die net uit een film lijken
te komen, kostuums en filmrekwisieten. Het
bleef niet bij een hobby, want recent lanceerde
ze haar eigen webshop: De Halloweenshop.
Hier verkoopt ze alle soorten halloweendecoraties gaande van slingers, bebloede borden,
bewegende zombies tot levensgrote clowns
die uit dozen springen.
Lissa’s levensmotto
“Als eeuwige perfectionist is iets nooit echt
af. Ik laat me nooit doen door tegenslagen. Ik
vind dat je ze juist moet gebruiken om ervan
te leren en er sterker uit te komen.”

Lisbeths levensmotto
“Iedereen is een kunstenaar! Vanuit die
overtuiging wil ik mensen samen brengen die
de passie voor het schone en het artistieke
delen. Onze academie is een vrijplaats waar
leerlingen elkaar voortdurend inspireren, want
in een school als de onze ben je nooit alleen.
Wij maken samen de school.”

Lissa’s nieuwjaarswens
“Ik wil me verder richten op mijn recent aangeschafte 3D-printer, me nog meer specifiëren
in het maken van volledigwerkende helmen
uit games (zoals HALO), compleet met geïntegreerde lichtjes, en het verder uitwerken van
maskers die ik zelf ontwerp.”
www.dehalloweenshop.be

Lisbeths nieuwjaarswens
“Dat elke inwoner uit Schoten in 2018 het
plezier van een artistieke passie mag ervaren!
Niets zo heerlijk als samen musiceren, samen
op de planken staan of samen zingen! En ik
wens ook dat mensen blijven geloven dat ze
als individu wel degelijk het verschil kunnen
maken. Dat mensen frustraties vervangen
door initiatieven, gericht op het welzijn van de
ander. Als dat gebeurt, is het geluk heel nabij!”

Valérie Ipekdijan

infoschotendecember

chef-kok van restaurant Mosselino
Valérie is amper achttien jaar, net afgestudeerd
aan kokschool Spermalie, en nu al chef-kok
in haar familierestaurant Mosselino. Daarmee
treedt ze in de (trotse) voetsporen van haar
papa. Ze heeft de leiding over het hele keukenteam maar kan haar mannetje wel staan. Van
hard werken is ze niet bepaald vies.
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Valérie: “Ik heb vier jaar hotelschool gevolgd
en dan nog iedere vrijdag, zaterdag en zondag
werken in het restaurant van mijn vader, mét
een lach op mijn gezicht.” De voorbije maanden
toverde ze als kersverse chef-kok al een aantal
nieuwe gerechten op de menukaart.
Valéries levensmotto
“Ik werk altijd met mijn geheime ingrediënt...
en dat is mijn hart.”
Valéries nieuwjaarswens
“Gezondheid, liefde en lekker eten! Nieuwjaarsvoornemens heb ik afgezworen omdat
ik niet wil liegen tegen mezelf. What will be,
will be.”

Xanthe Blokland

Gymnaste op hoog niveau
Enkele Info Schotennummers geleden kon u al
lezen over de jonge, Schotense topgymnaste
die Xanthe is. In oktober nam ze samen met
haar partners en haar coach Caro Annaert (ook
inwoner van Schoten) deel aan het Europees
Kampioenschap Acro, met een geweldig
resultaat. Ze kwamen in de finale terecht, en
haalden daar de vierde plaats.
Xanthes levensmotto
“Don’t wish for it, work for it! Als je iets wilt
bereiken, moet je er kei hard voor werken en
zeker niet opgeven. Het is uiteindelijk allemaal
de moeite waard.”
Xanthes nieuwjaarswens:
“Ik neem me voor om me altijd voor alles volledig in te zetten. Niet alleen voor turnen; als ik
iets anders wil bereiken of een doel heb, zal ik
daarvoor gaan! Je hebt toch niets aan twijfelen
dus dan kan je beter een risico nemen.”

[ afscheid + kinderopvang ]

Ruimte voor
kinderopvang
Nieuw pand in Paalstraat

Een waakkoffer om het
afscheid te verlichten
Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt introduceert
waakkoffer en literatuurkoffer
Neuropsychologe en rouw- en verliesconsulente Ann Bosmans stelde twee soorten
waakkoffers samen voor de palliatieve bewoners van Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt.
Dat deed ze in samenwerking met Machteld,
referentieverpleegkundige palliatieve zorg, en
Nele, referentiepersoon dementie.

potloden, pennen, een notitieboek, boeken
en een zoutkristallamp.

“Het zijn de mensen die achterblijven die
verder moeten met hun leven”, zegt Ann. “Maar
hoe ga je om met iemand die verdriet heeft?
Hoe kan ik die persoon steunen? Daarom hebben we de waakkoffer samengesteld.”

Ook is er een kleinere versie van de waakkoffer. “Dat is de literatuurkoffer”, gaat Ann verder.
“Daar zitten vooral boeken in met gedichten en
teksten die steun geven - maar ook boekjes
voor kleinkinderen die een laatste groet willen
komen brengen aan hun oma of opa. Voor de
ouders is er een begeleidend boekje over hoe
je aan je kinderen kan vertellen dat oma of opa
er niet meer zal zijn. Dat is toch iets waar veel
ouders mee worstelen.”

Met de waakkoffer willen ze de bewoner en zijn
familie de mogelijkheid bieden om tijdens hun
laatste momenten samen een warme, rustige
en serene sfeer te creëren. “Dat kan bijvoorbeeld door led-kaarsjes aan te steken, notities
te maken in een steunboek voor andere families, muziek af te spelen, een handmassage
te geven of een aromaverstuiver te gebruiken.”
In de koffer zitten onder andere zakdoekjes,
kaarsjes, handcrème, een aromaverstuiver,

In de literatuurkoffer zitten ook kleurboeken
voor jong en oud en kruiswoordpuzzels; iets
waar veel mensen rustig van worden. Zo heb
je toch iets relaxerends om handen terwijl je
dicht bij de persoon bent waar je afscheid van
komt nemen. Gewoon naast het bed van een
slapende (groot)ouder zitten zonder te weten
wat te doen is immers enorm stresserend. De
koffers willen deze periode daarom zo aangenaam mogelijk maken.

Twee onthaalouders zorgen sinds november
voor zeventien kindjes in het nieuwe pand
voor kinderopvang in de Paalstraat. Begin
2017 zat het OCMW van Schoten even
met de handen in het haar. Drie samenwerkende onthaalouders in de groepsopvang
besloten om ermee te stoppen. Daardoor
had het OCMW nog maar één groepsopvang
samenwerkende onthaalouders. Tachtig
procent bezettingspercentage behalen, zoals opgelegd door Kind en Gezin, werd een
onmogelijke opdracht en er dreigden 14 van
de erkende 177 plaatsen te verdwijnen. Het
OCMW vond, naast twee onthaalmoeders,
gelukkig ook een pand in de Paalstraat via
De Ideale Woning.
“Thalia Billiau en Lore Feyaerts doen sinds 1
november samen de opvang voor zeventien
kindjes”, vertelt Lieve Verheyden, diensthoofd Gezinszorg en kinderopvang. “Deze
beide jonge onthaalouders werkten voordien
in een kinderdagverblijf als kinderbegeleider,
maar wilden eigenlijk zelf een kinderopvang
organiseren. Deze droom kunnen ze nu via
de dienst van onthaalouders van het Schotense OCMW realiseren.”
Als men spreekt over gezinsopvang dan gebeurt dat meestal bij de onthaalouders thuis.
Een onthaalouder kan deze opvang alleen of
samen met een andere onthaalouder organiseren. Als samenwerkende onthaalouders
groepsopvang heb je twee opties: maximaal
acht kindjes tegelijkertijd opvangen en dus
‘gezinsopvang’ blijven of maximaal achttien
kindjes tegelijkertijd opvangen.In Vlaanderen zijn er momenteel ongeveer 5000
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”, gaat Lieve verder.
“Ook in Schoten blijven we niet gespaard
van deze neerwaartse spiraal. Momenteel
zijn er in Schoten nog 35 onthaalouders
die dagdagelijks zorgen voor 415 kindjes.
In 2000 waren dat er 45. We zijn als lokaal
bestuur dus steeds én dringend op zoek
naar nieuwe onthaalouders, want gezinsopvang en groepsopvang bij samenwerkende
onthaalouders, is en blijft nodig.” Het is
bovendien ook de meest haalbare vorm van
inkomensgerelateerde kinderopvang.

www.ikwordonthaalouder.be
Dienst voor Onthaalouders:
03 680 06 13 / 03 680 06 14
03 680 14 34
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[ openbare werken ]

Waar wordt er aan de weg getimmerd?
Overzicht wegenwerken in Schoten
De heraanleg van de Kuipersstraat is intussen volledig afgewerkt en de Churchilllaan
kreeg zopas een nieuwe asfaltlaag. Maar ook
de komende maanden zijn er nog heel wat
stratenmakers aan de slag in Schoten. Welke
straten mogen op korte termijn uitkijken naar
een gloednieuw wegdek en riolering?

Werken in uitvoering
Jozef Verhaegenstraat
Aannemer Boden is op dinsdag 14 november
gestart met de heraanleg van de Jozef Verhaegenstraat. Als alles volgens plan verloopt, is
deze straat helemaal vernieuwd tegen maart
2018. De Jozef Verhaegenstraat krijgt een
gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe
rijbaan in asfalt. Om de snelheid te remmen wordt de straat op een achttal plaatsen
versmald met boomvakken. Naast de rijbaan
komt aan weerskanten een parkeerstrook en
een voetpad. Tijdens de werken wordt de straat
afgesloten voor doorgaand verkeer.

de volledige lengte een enkelrichtingsfietspad
met een breedte van 1,75 meter aangelegd.
Aan de kant van de huizen komt ook een voetpad. De huidige parkeerstrook verdwijnt waardoor de groenstrook kan opschuiven. Er worden in de berm ook nieuwe bomen voorzien.

Jozef Jennesstraat
Voor de Jozef Jennesstraat wordt momenteel
een aannemer gezocht. De nutsmaatschappijen zijn al bezig met voorbereidende werken,
zoals het vernieuwen van kabels en leidingen.

De E. Steursstraat zal gedurende het grootste
deel van de werken eenrichtingsstraat worden,
van de Kruiningenstraat richting Calesbergdreef/Eethuisstraat. Fietsers kunnen wel
steeds door de E. Steursstraat blijven rijden.

Plannen in opmaak

Geplande werken voorjaar
Nachtegalenlei
De gemeenteraad keurde op 26 oktober de
plannen en de raming goed voor de weg- en
rioleringswerken in de Nachtegalenlei. Uitvoering is voorzien in het voorjaar 2018. Er komt
riolering en de bestaande grachten worden
gesaneerd. De kruispunten met de Lusthofdreef, F. Reinemundlei en H. Engelslei worden
verhoogd uitgevoerd als snelheidsremmer.

Eduard Steursstraat (districtenfietsroute)
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM)
is op 20 november gestart met de aanleg van
de zogenaamde ‘districtenfietsroute’ die loopt
van Petroleum Zuid in Hoboken tot Merksem
en Luchtbal. Deze as maakt deel uit van het
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en
bundelt veelgebruikte fietsverbindingen tussen de Antwerpse districten en Schoten. Het
grootste deel van de route bestaat vandaag al,
maar er zijn nog ontbrekende stukken. Deze
worden nu weggewerkt. Daarom wordt aan
beide zijden van de Eduard Steursstraat over

Renovatie van de Eethuisbeek
tussen E. Steursstraat en Deuzeldlaan
De oude loop van de Eethuisbeek, tussen de
Eduard Steurstraat en de Stanislas Meeuslei,
wordt gerenoveerd. Het deel tussen de E.
Steurstraat en de Plantijnlei dat nu een open
loop kent, zal geherprofileerd worden en blijft
een open waterloop. Het gedeelte tussen de
Plantijnlei en de Stanislas Meeuslei, dat grotendeels een ingebuisde waterloop is, wordt
vernieuwd. Ook de bovenliggende verharding
wordt vernieuwd.

Weg- en rioleringswerken
Columbuslei
Ook de Columbuslei wordt volledig vernieuwd.
Aan één zijde van de rijbaan komt een gracht,
die halverwege de straat van straatkant wisselt. Daar komt ook een snelheidsremmer.

Op langere termijn
Eethuisbeek (fase 2)
S. Meeuslei en A. Ullenslei
Na uitvoering van de renovatie Eethuisbeek
(fase 1) zal in een tweede fase de Eethuisbeek
aangepakt worden tussen de Stanislas Meeuslei en de A. Ullenslei richting Deuzeldlaan.
Daarbij zal ook de bovenbouw van de Stanislas
Meeuslei en de A. Ullenslei volledig vernieuwd
worden. Uitvoering gepland in 2020.
Andere
Het gemeentebestuur heeft inmiddels beslist
om ook de Borkelstraat (2019), Villerslei –
deel Kempisch kanaal tot Alfons Servaislei
(2019) en de Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei
en Rosierslei (2020) heraan te leggen.. Voor
al deze dossiers moeten de inspraakrondes
nog opgestart worden. Een studiebureau is
wel al aangesteld.
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en tussen de districten. De route loopt tussen de Ring en de
Krijgsbaan (R11) en is het grotere broertje van het Ringfietspad.

Carnot

Turnhoutsebaan

straat

Turn

hou

Plantij

n en M

n

aan

E313

Boterlaarbaan

oretus
le

Leie

Zuid

tseb

i

Op het bestaande traject worden in 2017 en 2018 een aantal
ontbrekende fietsvoorzieningen aangelegd door de stad, de
districten, de gemeente Schoten en de Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM).
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[ sint ]

Fotoreportage Sinterklaasstoet
Zo zag de stoet er dit jaar uit!
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[ instagram ]

michielsysmans

November is still in full autumn mode. Lovely riding
my bike home from work under these colorful
trees. #trees #colorful #fall #autumn #beautiful
#november #Schoten #gemeenteschoten #België
#Belgium

deborahleloup

sofie_oeyen_

nicktheb

makeupbraidsandmore

laurapeeters_

anneleendm

Zo blij dat deze deuren weer geopend zijn!
#Braembib #gerestaureerd #Schoten #renaatbraem
#nevernotreading #bibliotheek

Mijn hartjes #totovermijnorenverliefd #patsers
#broersenzus #twoboysandalittlelady #charlielove
#lilylove #joeylove #mykidsarebetterthanyours
#proudmom #middagetenbijoma #pannenkoeken
#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!
Jam session. I love music #music #love
#jamsession #academieschoten #Schoten #fun
#ambiance

touristlechatI

#walkinthepark #koetjes #cows #weide #meadow
#park #vordenstein #parkvordenstein #schoten
#nazomer #herfst #fall #zonnigezaterdag
#sunnyday #beautifulday #qualitytime #wetime
#alsjethuisblijftziejeniets #ilovecows #cowsarecute

infoschotendecember

We verhuizen de bib! En testen de lift!
#braembib #schoten
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Almost Halloween #halloween #makeupartist
#makeup #facepaint #clown #schoten
#superstarmakeup #darkclown #darklips
#halloweenmarkt

#schoten #gemeenteraad #koffie
#mok'tgezellig

[ instagram + bibliotheek ]

Chique volk…
Minister-president Geert Bourgeois
heropende onze Braembib

carolerichephotography

#dog #walk in #autumn #nearthelake
#attheendoftheroad #hometown #Schoten #belgium
#lucky #rescuedog in the #morningsun #beautiful
#dawn #preciousmoments

nathfransen

Hénri helemaal fan van de brandweer
#Hénriromero #happykid #brandweer
#brandweerauto #brandweerschoten #schoten

De Braembibliotheek opende op zaterdag 18
november na ruim vijf jaar terug haar deuren.
Dat verdiende dus wel iets bijzonders… Ministerpresident Geert Bourgeois huldigde de Braembibliotheek officieel in.

dominiek_____d

Kasteel van Schoten
#castle #schoten #heritage #erfgoed #fog
#mist #foggydays #oldcastle #sightseeing
#gemeenteschoten

Marjan Joris, Schotenaar die haar liefde voor de
bib niet onder stoelen of banken steekt, schreef
een prachtig liefdesgedicht voor de (Braem)bib en
las het voor tijdens de feestelijke inhuldiging. Ook
benieuwd naar de gerenoveerde bib? We kijken
ernaar uit om je te verwelkomen!
Het gedicht kan je terugvinden op de gemeentelijke website: www.schoten.be/braembib
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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 maart 2018. 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
Woensdag 13 december
Zondag 17 december
Maandag 18 december
Dinsdag 19 december
Woensdag 27 december
Vrijdag 29 december
Vrijdag 5 januari
Zaterdag 6 januari
Dinsdag 9 januari
Zondag 14 januari
Zondag 14 januari
Maandag 15 januari
Dinsdag 16 januari
Woensdag 17 januari
Do 18 januari
Do 25 januari
Vrijdag 2 februari
Dinsdag 6 februari
Donderdag 8 februari
Zondag 11 februari
Zondag 11 februari
Dinsdag 13 februari
Dinsdag 13 februari
Zaterdag 17 februari
Maandag 19 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 21 februari
Woensdag 21 februari
Donderdag 1 maart
Donderdag 8 maart
Vrijdag 9 maart

20u
20u
11u
14u
20u
14u
10u30
20u
20u
14u
11u
11u
14u
20u
14u
20u
20u
20u
10u
20u
11u
11u
8u30
13u30
19u
14u
20u
14u
14u
20u
20u
19u

De Kaekelaar 	Tranen van een clown (première) 	Theater door Luc Caals
De Kaekelaar 	Arabische nacht 	Theater door De Roovers
Kasteel van Schoten L’heure exquise
Aperitiefconcert door Zeal Ensemble
De Kaekelaar 	I, Daniel Blake
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
De Kaekelaar 	I, Daniel Blake
Film i.s.m. HVV
De Kaekelaar
Julius in winterland (6+)
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
De Kaekelaar
Liedjes met wortels (5+)
Muziek door Zonzo Compagnie
De Kaekelaar
Hechten 	Theater door De Speelman
Uitverkocht
De Kaekelaar
Hechten 	Theater door De Speelman
Uitverkocht
Op locatie
Museum Plantin-Moretus 	Uitstap
Uitverkocht
Kasteel van Schoten 	Nylon & Steel 	Aperitiefconcert door Aram Van Ballaert
De Kaekelaar
Miss Wifi & Koebrev experimenteren (4+)
Kindertheater door Ensemble Leporello
De Kaekelaar
Lion
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
De Kaekelaar
Lion
Film i.s.m. HVV
De Kaekelaar 	Amazonia (6+)
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
De Kaekelaar
Maurits Pauwels groep
Muziek
De Kaekelaar
Dewattman
Muziektheater door De Kolonie MT en Vic De Wachter
De Kaekelaar 	Benny (14+)
Jongerentheater door Pepijn Lievens
Kasteel van Schoten Maurice Ravel, voorbij de bolero
Cursus i.s.m. Amarant
De Kaekelaar 	Tips & Tricks
Muziektheater door Anouk Sturtewagen en Sarah Eisa
Kasteel van Schoten 366 minutes 	Aperitiefconcert door Stéphane Vande Ginste
De Kaekelaar
Zooks (8+)
Film
Op locatie
Haven in bedrijvigheid 	Uitstap
Uitverkocht
Op locatie
Haven in bedrijvigheid 	Uitstap
Uitverkocht
De Kaekelaar 	Stange comedy: de show 	Theater
De Kaekelaar
Moonlight
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
De Kaekelaar
Moonlight
Film i.s.m. HVV
De Kaekelaar
Molly Monster (3+)
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
LDC Cogelshof 	Een zoen van toen
Muziek door Stokman en Vos i.s.m. LDC Cogelshof
De Kaekelaar
Laïs omhelst de kleinkunst
Muziek door Laïs
Laatste tickets
De Kaekelaar 	Een ontgoocheling
Muziektheater door Het Nieuwstedelijk
De Kaekelaar
Comeback (8+)
Kindertheater door Toneelschap Beumer & Drost

