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Kerstmarkt op den Deuzeld - 17/12
Kraampjes, stalletjes en een vol podium

In totaal mochten alle projecten samen al
meer dan 14.600 euro ontvangen. Dit jaar
wordt de aandacht gericht op TEJO, een plek
waar jongeren laagdrempelige psychotherapeutische hulp krijgen.
Zaterdag 17 december, 15u00 – 22u00 in
de Deuzeldlaan en S. Meeuslei in Schoten.
Tejo: Churchilllaan 118, 2900 Schoten
www.tejo.be/tejo-schoten
info@dekerstgezellen.be / 03 290 71 89
secretariaat@antwerpsemarkten.be
0471 751 623
Kom de kerstsfeer opsnuiven op de gezellige
kerstmarkt in de Deuzeldlaan! Dit kerstgebeuren groeide op tien jaar tijd uit tot dé
kerstmarkt van Schoten dankzij een samenwerking tussen de Kerstgezellen, de Algemene
Markthandelaars Vereniging, LDC Cogelshof,
Chiro Antoontje, KWB, Femma, Okra, Cantiamo
en vele anderen.
Je vindt alle kraampjes (van zowel marktkramers als verenigingen) in de Deuzeldlaan,
Stanislas Meeuslei, het parochiecentrum
Heilig Hart plus de parking, en LDC Cogelshof.
Naast de klassieke kerststandjes en de Breugelkerststal komt er ook een podium met een
programma van kerstliederen en Het Huis Vier
Notelaars verzorgt met haar bewoners een
klein kersttoneel in de parochiezaal. Nieuw dit
jaar is een tentoonstelling in de kerk!
De kerstmarkt wordt ineens gekoppeld aan een
kersthappening in de parochiezaal SchotenDeuzeld, waarvan de opbrengst steeds gaat
naar goede doelen, zoals opvanghuis ‘Vier
Notelaars’ en sociale kruidenier ‘Appel & Ei’.

Programma optredens
15u00 Officiële opening kerstmarkt
15u30 Jan Pirrewit / Podium buiten
15u30 Optreden gasten 4 Notelaars
Parochiecentrum binnen
16u00 Schotense Kantorij / Podium buiten
16u30 Langen Asem / Podium buiten
17u00 Pop & Rockstudio / Podium buiten
17u30 Pop & Rockstudio / Podium buiten
19u00 Aloeëtte / Podium buiten
19u30 Cantate / Podium buiten
20u30 Perfavore / Parochiecentrum binnen
22u00 Einde

Kerstmarkt ‘t Dorp
Glühwein, versnaperingen, en tentoonstelling van de werkjes gemaakt door de
gebruikers van LDC ‘t Dorp!
zaterdag 10/12, zondag 11/12
12u00 – 17u00
LDC ’t Dorp, J. Van Craenstraat 1

Voor wie tussen de sorteerregels
het afval niet meer ziet

Afvalkalender 2017

Sinds 2007 is de Week van de Amateurkunsten (of WAK) een bekende creatieve week
bij ons. Tweejaarlijks, in de oneven jaren,
wordt hier op grote schaal deelgenomen
aan de WAK. In 2013 werden het Kasteel
van Schoten, het Cogelshof en ook het gemeentepark zelf ingenomen door kunst. In
2015 kon je niet naast de kunstcontainers
kijken op het Marktplein.
Voor de editie van 2017 (28 april tot en met
7 mei) nemen we de Cordulastraat in; van
het gemeentehuis tot de Sint-Cordulakerk
zullen “eilanden van cultuur” gemaakt worden. Kunstenaars werken per eiland samen
aan een thema.
Het is nog altijd mogelijk om mee te werken
aan deze editie. Alle disciplines en alle
niveaus zijn welkom! Je kan je gemakkelijk
opgeven bij de cultuurdienst en wordt dan
uitgenodigd voor de overlegmomenten.
Cultuurdienst, Sint-Cordulastraat 10,
cultuurdienst@schoten.be, 03 680 23 40

Gratis en veilig naar huis
na eindejaarsfeest
Ook dit jaar voorziet Schoten in samenwerking met De Lijn op oudjaar veilig nachtvervoer van en naar Antwerpen. Op het traject
van lijn 620 zal ieder half uur een speciale
feestbus passeren om feestvierders op te
pikken.
Vanaf midden december kan je hiervoor
gratis tickets (maximum vier per persoon)
ophalen op volgende plaatsen: onthaal
gemeentehuis, bibliotheek, lokale politie en
balie vrije tijd.
De dienstregeling en meer info vind je vanaf
1 december op www.delijn.be/oudejaar. Voor
meer info over de feestbussen- en trams
kan je ook terecht op het infonummer van
De Lijn, 070 220 200 (0,30 euro/ min), met
oudejaar de hele nacht bereikbaar.

Bijna tijd voor het bekende stukje papier dat bij
menig Schotens huishouden in de buurt van
de vuilnisbak prijkt; de afvalkalender voor het
nieuwe jaar is in aantocht! Houd je brievenbus
dus zeker in de gaten. Hierbij geven we graag
ineens een tip mee omtrent een afvalcategorie
waar misverstanden over blijven bestaan:
waarnaartoe met pampers? Pampers horen
bij het restafval, en zeker niet bij GFT.
Twijfels over de sorteerregels? Kijk even op
de achterkant van de afvalkalender of bel snel
naar de Groene Lijn: 0800 94039
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Oproep deelnemers Week
van de Amateurkunsten

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram
delijn.be/oudjaar
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Back to the future op het fietspad?

Verkeerswet voor elektrische fietsen, monowheels en hoverboards
Volgens de wegcode heeft een ‘gemotoriseerd
voortbewegingstoestel’ steeds twee wielen –
tot nu toe dan. Want voor nieuwigheden als
segways en hoverboards is dat wel van toepassing, maar wat met monowheels? De definitie
is daarom aangepast waardoor gemotoriseerde
eenwielers of monowheels ook officieel zijn
toegelaten op de openbare weg.
Zowel voor hoverboards als voor monowheels gelden dezelfde verkeersregels. Rijd
je stapvoets dan volg je de regels voor de
voetganger. Rijd je sneller dan 6 km/u dan volg
je de regels voor de fietsers. Ga zeker na bij
je verzekeringsmakelaar of je familiale polis
ook ongevallen met zo’n toestel dekt. Sjees je
sneller dan 18 km/u, dan valt je hoverboard
of monowheel onder de categorie ‘bromfiets’.
Het verkeer op wieltjes is tegenwoordig heel
wat diverser dan auto, fiets of scooter. Je ziet
de laatste tijd heel wat futuristische voertuigen voorbijrollen. De toekomst is hier, en dus
kan de verkeerswetgeving niet achterblijven.
Sinds 1 oktober werden het hoverboard, monowheel en de elektrische fiets opgenomen
in de verkeersreglementering. Wat moet je
hierover weten?

Van de Zeurt naar het
Peerdsbos lopen

Twee natuurlopen aaneen geschakeld

ros te bestijgen. Een derde type is de Speed
Pedelec; hiermee kan je met trapondersteuning
snelheden behalen tot 45 km/u. Enkel voor dit
type heb je een speciale fietshelm, rijbewijs
en nummerplaat nodig. Een Speed Pedelec
valt daardoor ook niet meer in de categorie
‘fietsen’ maar wel in die van de ‘bromfietsen’.
Meer informatie over de verkeerswetgeving,
details en uitzonderingen vind je terug op
de website van het BIVV of neem contact op
met de lokale politie van Schoten. Veel rij- en
rolplezier!

Voor de meeste elektrische fietsen verandert
er niets. Het merendeel van die fietsen rijdt
immers niet sneller dan 25 km/u. Bij deze
fietsen wordt er onderscheid gemaakt tussen
fietsen waarvan de motor enkel door trapondersteuning in gang komt en fietsen waarvan
de motor ook autonoom kan werken zonder
dat de bestuurder trapt. Voor deze laatste
fietsen heb je een verzekering nodig, en je
moet minstens zestien jaar zijn om zo’n stalen

Toetsenbord schuift papierberg aan de kant
De digitale bouwaanvraag als toonbeeld van efficiëntie
Een bouwaanvraag staat gelijk aan een hele
berg papierwerk. Niet alleen voor burgers
die een eenvoudige verbouwing aan hun
huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld
groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening
nemen.
Die papierberg moet drastisch verminderen
en de aanvraag van zo’n vergunning moet
eenvoudiger en efficiënter. Daarom richtte
de Vlaamse overheid het ‘omgevingsloket’ op,
waar je stedenbouwkundige vergunningen
digitaal kan indienen.

Ook het gemeentebestuur van Schoten
stapte mee in dit project, en nu is het dus
ook voor Schotenaren mogelijk om een digitale
bouwaanvraag in te dienen. Die komt via het
omgevingsloket toe op het gemeentehuis.
Het elektronisch ingediende dossier komt
in een opvolgingssysteem dat onder meer
waakt over termijnen en eventuele andere
instanties betrekt die advies moeten geven.
Uiteindelijk volgt ook de beslissing via de
digitale weg. Bovendien kan je als indiener
de status van het dossier 24 uur per dag
opvolgen – superhandig!
www.omgevingsloket.be

Attentie loopfanaten en parkliefhebbers; de
loopomloop van sportpark De Zeurt werd
uitgebreid en aangesloten op de natuurloop
van het Peerdsbos. Zo kan je vlot van park
naar park joggen, sprinten of lopen. Leuk
toch? In oktober werd deze nieuwe verbinding meteen officieel ingehuldigd door onder
andere burgemeester Maarten De Veuster
en schepen Erik Block. Kom jij het nieuwe
parcours ook eens verkennen? Vergeet je
sport- of wandelschoenen niet!
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Zet 2017 swingend in op Schoten Schol - 8/1
Gratis frietjes, bier en feestplezier
Warme oproep
rond de koude
winter van 1963
Draag bij aan de memoires
van Koning WInter
In deze tijden van smeltende ijskappen
staan we er niet meer bij stil dat de strengste winter van de laatste honderd jaar nog
maar een goede vijftig jaar geleden door ons
land waaide.

Na negen edities mogen we toch stilletjesaan van een Schotense traditie beginnen
spreken: begin januari verzamelen we voor
de tiende 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.
Op het feestpodium zal burgemeester Maarten
De Veuster een korte nieuwjaarsboodschap
brengen en daarmee 2017 officieel inluiden.
Daarna wordt de ambiance in grote bakken
afgeleverd door Dirk Cassiers (bekend van
The Voice van Vlaanderen) en dirigent Niko
Deman en zijn GAMWD-studenten, die samen
een aantal onverslijtbare klassiekers uit hun
muzikale mouwen zullen schudden.
Voor de kleinsten is er een ballonnenclown en
draaimolen, en voor wie nog wat frustraties van
2016 van zich af wil meppen, is er de kop-van-
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jut! En voor wie nog steeds niet overtuigd is
om te komen: alles is gratis!
Zondag 8 januari 11u00 – 13u00
Marktplein

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’, gecomponeerd 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
een droom
want hier is nog plaats voor
oon
sch
Schoten, wa zedde gij
zo schoon
zo schoon
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Die winter begon eind 1962 met zware mist
die vanaf half december begon aan te vriezen. Vanaf 21 december werd het erg koud
en met kerstdag begon het te sneeuwen en
zakte de thermometer tot min 25°. Zo ging het
verder tot half maart. Vanaf 15 januari vroren
alle waterwegen dicht, en pas op 8 maart
kon er weer gevaren worden. De winter van
1963 telde 71 sneeuwdagen (in hoog België
zelfs 127 dagen) en 37 ijsdagen. De stenen
vroren letterlijk uit de grond; op 4 april 1963
werd er zelfs een bijzondere gemeenteraad
bijeengeroepen om de herstelling van tientallen beschadigde straten goed te keuren!
Redenen genoeg dus om hierover een artikel
te schrijven voor SCOT, Schotens archief en
documentatiecentrum. In het archief zijn
jammer genoeg slechts twee foto’s te vinden
van deze krakende winter.
Daarom deze oproep: wat waren de gevolgen
voor de Schotenaren? Wie heeft er nog verhalen, anekdotes, foto’s of films over deze
winter? Hoe zat het met de verwarming van
huizen (veelal kolen), mobiliteit (postbodes,
dokters), scholen, bevoorrading, industrie,
…? Graaf in je geheugen of foto-albums op
zolder en laat het ons weten.
Alle info welkom: Harrie Hendrickx
04 76 46 75 51 / harrie.lydia@telenet.be

[ vuurwerk ]

Bange huisdieren?

Feestvuurwerk –
Hoe ermee om te gaan in Schoten?
Binnenkort start de feestperiode en nadert
de jaarwissel. Het is dan ook niet ondenkbaar
dat er her en der feestvuurwerk zal worden afgestoken. Het afsteken van niet-ontploffend
feestvuurwerk is toegelaten en moet enkel
gemeld worden bij de lokale overheid, ten
laatste op 31 december 2016 vóór 12u30. Dat
kan je doen via www.schoten.be/vuurwerk.
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 én omdat
dit vuurwerkafval schade aanricht aan daken,
veranda’s, tuinhuizen…
Het verkooppunt kan de koper perfect informeren of het 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).
Genieten dus van al dat mooie vuurwerk,
al dan niet zelf afgestoken. Maar let wel op
volgende veiligheidsvoorschriften. Zo blijft
het een leuk moment en loopt het feest niet
af met een sisser:
• koop het feestvuurwerk in een speciaalzaak
• gebruik feestvuurwerk enkel als je zestien
jaar of ouder bent

• bewaar niet meer dan één kilogram 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: drink geen alcohol voor of
tijdens het afsteken van feestvuurwerk
• laat de andere personen enkele meters
afstand houden en houd ook rekening met
woningen, geparkeerde wagens, plantengroei, huisdieren van buren …
• voorzie voldoende water en/of zand of
andere blusmiddelen
• doof eventuele vonken, gensters en terugvallende resten meteen
• steek slechts één element tegelijk aan
• richt het vuurwerk nooit op iets of iemand
• draag een veiligheidsbril
• gebruik bij voorkeur een aansteeklont (te
koop in de winkel) om het vuurwerk aan te
steken – geen lucifer of 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 af vanuit je hand
• houd dieren op een veilige plaats: honden,
katten en paarden verafschuwen vuurwerk
en kunnen zelfs bezwijken onder de
stress.
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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
• 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)

infoschotendecember

[ zelfmoordlijn: 1813 ]

Durf luisteren

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn: zware zorg of dankbare dienst?
De Zelfmoordlijn, een noodlijn waar slechts
een enkeling op een donkere winteravond
beroep op doet? Nee, absoluut niet. Het
aantal mensen dat wel eens een luisterend
oor kan gebruiken, blijft maar groeien. Jaarlijks beantwoorden de medewerkers van de
Zelfmoordlijn meer dan 18 000 oproepen.
Hoog tijd dus om even kennis te maken met
het bewuste telefoonnummer 1813.
De Zelfmoordlijn is er voor iedereen die het
(even) niet meer ziet zitten, zich in een crisismoment bevindt of zijn hart wil luchten. Dankzij
het anonieme, laagdrempelige en vrijblijvende
aspect is de lijn vaak een hulplijn waar velen
voor het eerst over hun zelfdodingsgedachten
kunnen spreken. Ook voor wie al in behandeling is, biedt zo’n direct gesprek soelaas in
een crisismoment.
24/7 is het nummer 1813 bereikbaar, en tussen 19u00 en 21u30 kan je chatten met de
vrijwilligers via www.zelfmoord1813.be. Rustig
je gedachten op een rijtje zetten en via mail
sturen kan ook altijd. Omdat een chatgesprek
nog anoniemer aanvoelt dan een telefoontje
prefereren velen die manier, en vooral jongeren
chatten sowieso al veel.
Steeds meer mensen, van alle leeftijden, vinden nu gelukkig hun weg naar de Zelfmoordlijn,
maar ook aan de andere kant van de lijn zijn
er mensen nodig. Is de rol van luisterend oor
wel weggelegd voor iedereen? Een jonge,
anonieme vrijwilligster vertelt:
“Twee jaar geleden ging er op de Werelddag van de Suïcidepreventie een oproep
rond voor vrijwilligers bij de Zelfmoordlijn.
Zelf studeer ik in de sociale sector, en dus
vond ik dit een ideale kans. Maar je hoeft

absoluut niet uit de sociale sector te komen
om je luisterend oor aan te bieden, hoor. Er
wordt namelijk een opleiding voorzien zodat
je niet zonder bandjes in het diepe wordt
gegooid. Voor ik begon, kreeg ik één keer
per week deze voorbereidende opleiding:
je leert waarop te focussen, oefent met
rollenspellen, legt proeven af waarop je
uitgebreide feedback krijgt en bespreekt
je ervaringen in groep.
Zolang je maar interesse hebt om te luisteren en jezelf even op de achtergrond
kan zetten, ben je een prima kandidaat.
Superkrachten niet vereist! Het is zo’n goed
en nuttig werk, dus waarom zou je het niet
proberen?”
Draag je die emotionele lasten dan niet met
je mee?
“Zelf ben ik best wel een gevoelsmens, maar
ze leren je in de opleiding om hiermee om
te gaan. Je kan ook 24/24 naar de staf
bellen, als je het zelf even lastig hebt bijvoorbeeld. Zo heb ik hen zelf eens gebeld
bij een moeilijke situatie aan de lijn, en het
is toen helemaal goed gekomen. Er worden
ook allerlei activiteiten georganiseerd voor
de vrijwilligers, om je ervaringen uit te wisselen maar ook om gewoon te ontspannen
en je gedachten te verzetten bij een leuke
barbecue of een uitstapje bijvoorbeeld.
Van ieder gesprek dat je via de Zelfmoordlijn
voert, maak je ook een verslagje zodat je gemakkelijk feedback kan krijgen. Supertof om
geregeld ook berichtjes te krijgen als ‘Amai,
goed gedaan!’. En daarnaast is de dankbaarheid van degene die je hebt kunnen helpen
zó veel waard. Je betekent dus veel voor
anderen én je haalt er zelf ook echt veel uit.”

Heb je al mooie succesverhalen kunnen
boeken?
“Jazeker. Vaak weet je natuurlijk niet hoe het
verder loopt met de persoon die je geholpen
hebt, maar over het algemeen merk je dat
mensen opgelucht zijn als ze met je hebben
gepraat. Eén keer kreeg ik een oproep van
een meisje dat zelfs aan haar psycholoog
niet durfde zeggen dat ze aan zelfmoord
dacht. We hebben dan samen een brief
uitgewerkt die ze naar haar psycholoog kon
sturen omdat dat gemakkelijker voor haar
was dan praten.”
Hoe reageert je omgeving op je werk als
luisterend oor?
“Eigenlijk is het de bedoeling dat je je vrijwilligerswerk bij de zelfmoordlijn niet aan de
grote klok hangt. Dat is enerzijds om jezelf
te beschermen tegen een overspoeling
van kennissen en vrienden die je plots als
therapeut zien, en anderzijds opdat mensen
die je kent zich niet geremd voelen om te
durven bellen, uit schrik dat hun anonimiteit
wegvalt. Maar mijn gezin weet uiteraard dat
ik dit doe, en dat vinden ze heel tof. Ze beseffen ook dat de gesprekken vertrouwelijk
zijn en vragen er dus niet naar.
Hoe zit het met de praktische kant?
“Je kan gemakkelijk van thuis uit oproepen
aannemen, maar wie liever tussen andere
vrijwilligers zit kan ook naar het kantoor in
Brussel of Leuven gaan. Je geeft door tussen
welke uren je beschikbaar wil zijn, en of je
liefst telefonisch of via de chat oproepen
beantwoordt. Zelf werk ik voorlopig het
liefste via de chat omdat ik dan rustig apart
kan zitten thuis en even kan nadenken voor
ik een reactie schrijf.
Ze hebben graag dat je dit werk minstens
voor één jaar doet, maar ik ga het zelf
sowieso nog véél langer doen. Ik zie velen
het moeiteloos met hun job combineren,
dus dat is al zeker geen probleem! En de
voldoening die ik eruit haal is me heel veel
waard. Een verschil maken voor anderen
én jezelf, dat is de zelfmoordlijn voor mij.”
Heb je interesse gekregen om vrijwilliger bij
de Zelfmoordlijn 1813 te worden? Laat het
weten via cpz@preventiezelfdoding.be of
vind meer info op www.preventiezelfdoding.

be/#vrijwilligers

Voor wie met vragen zit over zelfdoding kan
gratis en anoniem terecht op het nummer
1813 en via www.zelfmoord1813.be

infoschotendecember
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[ zelfmoordlijn: 1813 ]

Tips

voor wie bezorgd is om
iemand in zijn omgeving
• Bij de zelfmoordlijn kan je ook terecht als
je signalen opvangt van iemand uit je omgeving die misschien hulp nodig heeft maar
als je niet goed weet hoe best te reageren.
• Een signaal kan zijn wanneer iemand zich
plots heel anders gaat gedragen of zich
sterk terugtrekt.
• Houd er rekening mee dat deze persoon
zijn situatie misschien zelf nog niet heeft
erkend.
• Durf vragen. Ernaar vragen kan geen kwaad:
als het loos alarm was, is er ook niets verloren. Vaak is het een hele opluchting als
iemand ernaar vraagt omdat de persoon in
kwestie dan niet zelf de eerste stap moet
zetten om erover te praten.
• Durf zelfmoord te benoemen. Er hangt nog
een heel sterk taboe rond depressie en
zelfmoordgedachten en daar moet iets aan
gebeuren.
• Durf luisteren. Laat de ander weten dat die
bij jou terecht kan.
• Luister zonder te oordelen en zonder pasklare oplossingen te proberen opdringen.
Beter is om samen naar oplossingen te
zoeken.

Apps die houvast bieden
De zelfmoordlijn ontwikkelde enkele apps die steun kunnen bieden wanneer je het moeilijk hebt.
‘Safety Plan’
Dit is een 6-stappenplan dat je invult op een moment
dat het goed met je gaat, en dat kan helpen als het
lastig wordt. Je noteert welke signalen een mogelijke
crisis aankondigen, wat jou kalmeert, bij wie of waar
jij afleiding vindt, met wie je kan praten, hoe je een
professionele hulpverlener kan bereiken, en hoe je je
omgeving veilig maakt voor jezelf.
www.zelfmoord1813.be/safetyplan

‘BackUp’

‘On Track Again’

BackUp is een mobiele applicatie die houvast wil bieden
bij zelfdodingsgedachten. De app bevat verschillende
tools die je kunnen helpen een crisis te overbruggen
of een volgende crisis te voorkomen. Ook als je er wilt
zijn voor iemand anders kun je met BackUp aan de slag.
Je verzamelt contactpersonen, stelt een nood-sms op,
bedenkt manieren om afleiding te vinden in een moeilijk
moment, slaat muziek, foto’s en quotes op die je hoop
geven en creëert een Safety Plan.

Deze app helpt jongeren opnieuw op weg na een zelfmoordpoging. De app maakt deel uit van een toolkit met
website en brochure. Op de app duidt je aan hoe je je
voelt, en afhankelijk daarvan biedt de app andere tools.
Je creëert je eigen hulpkit en persoonlijk Safety Plan, je
houdt een dagboek bij en bekijkt filmpjes waarin jongeren delen wat hen heeft geholpen na een zelfmoordpoging. Via de app is al deze informatie altijd toegankelijk
en kan je eenvoudig contact zoeken en hulp vragen.

www.zelfmoord1813.be/BackUp

www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/track-again
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[ academies ]

Ik kunst - 18/02
Voor wie van echte kunstkriebels houdt!
Naar goede traditie werken alle academies per provincie samen rond het thema ‘ik kunst’: een
verzameling tentoonstellingen, concerten, theater, dans, workshops én meer. In Antwerpen
zetten maar liefst 12.000 leerlingen en 600 leerkrachten uit alle academies een prachtprogramma neer in één van de meest unieke en creatieve kunsthuizen: deSingel. Noteer zaterdag
18 februari alvast in je agenda, geniet, ervaar, ga op pad en ontdek een aanbod vol creatieve
overvloed! Ook het Schotense talent laat van zich horen in deSingel in Antwerpen:

Van duister
naar licht
Verheug je alvast op het Kerst- en Nieuwjaarsconcert van
de Gemeentelijke Academie want het beloven weer twee
heerlijke optredens te worden.

zich inspireren door ‘Gruppen’ van Karlheinz
Stockhausen en schrijven erop los. Alles kan
en alles mag, consonant en dissonant, clusters
en micro-intervallen, glissando na staccato,
een spaarzame unisono, en een glimlach
van dirigent Bram Van Camp, die alles in goed
banen leidt.

Harpfestival

Misa Flamenca
Flamencogitarist Paco Peña behoort tot de
absolute wereldtop! In zijn Misa Flamenca van
de jaren ’80 verenigt hij de katholieke liturgie
met flamencozang, -dans en -gitaar – een
wonderschone combinatie. Daar zorgen gitarist Michel Gillain, het koor Stadigaan, zanger
Antonio Paz en danseres Vaness Cuesta voor
– je waant je zo in het zuiden!

Pop up koor in deSingel
Op diverse plaatsen en onverwachte momenten word je verrast door het a capella koor
Treble Square! Jawel, zonder versterking en
zonder instrumenten. Zuiver vocaal. Een ode
aan de stem.

Componisten aan het werk
Componeren is een ambacht, knutselen met
klank en kleur, zoeken naar de juiste toon en
naar het verrassende akkoord… Leerlingen uit
de academies van Schoten en Antwerpen laten

De harp is een sierlijk instrument, telt vele
snaren en bekoort luisteraars sinds eeuwen.
Isabelle Matthyssens en Jutta Troch zijn twee
muzikale duizendpoten, en hun leerlingen concerteren en maken de harp actueler dan ooit.

Diatonische accordeon
Straatmuzikanten zijn van alle tijden en hun
instrumenten zeer divers. Onder de noemer
‘Buskers’ tref je ze op 18 februari ook binnenshuis aan, onder leiding van Pascale Rubens op
de diatonische accordeon. De wat? Kom dan
maar luisteren…

Festival historische muziek
Historische muziek omvat een uitgebreid
repertoire. Wat gisteren werd geschreven is
vandaag al geschiedenis. Uitvoerders reppen
zich om hun stempel te drukken, met het juiste
instrumentarium en gedroomde vocalisten…
Want uitvoerders heb je in alle maten en
gewichten. Deel met Hilde Korthoudt en Wim
Becu hun liefde voor Monteverdi en co!
Alle info op www.dagvandeacademies.be en
op www.academieschoten.be

Blijf je liever in eigen gemeente, dan ben
je welkom in het GAMWD-auditorium. De
Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord
en Dans stelt voor: Strijken met Streken Ademloos Zingen - Blazen zonder Streken.
Onder het motto ‘ik kunst’ musiceren de
jonge blazers, strijkers en zangers de sterren
van de hemel. Leen Claessens neemt hen
mee op een muzikale, grenzeloze ontdekkingstocht.
Zaterdag 18 februari 2017 in het Groot Auditorium van GAMWD van 10u00 tot 12u00

infoschotendecember
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Kerstconcert - 23/12
Volgende ensembles uit de academie luisteren het kerstconcert op: het jeugdkoor Kalavinka, de vocale ensembles
Schifanoia, Scuola di Canto en Treble Square, een instrumentaal ensemble o.l.v. Walter Mertens en de leerlingen uit de
woordklas van de academie. De instrumentale ondersteuning
wordt verzorgd door Marc Verbeeck (orgel en piano) en als
special guest verwelkomen we Siemen Van Gucht.
Siemen promoveerde als oud-leerling van de academie tot
‘master in de muziek’ en is een meesterlijk professioneel
marimbaspeler! (De marimba is de grote broer van de xylofoon.) De samenwerking met de marimba’s uit de percussieklas van Walter Mertens geven aan dit kerstprogramma
een zuiders tintje! Van oudsher associëren we het warme
geluid van de marimba immers met de warme gloed van
Latijns en Zuid Amerika.
De opbrengsten van het Benefietconcert en dit kerstconcert
gaan integraal naar ‘From Darkness to Light’ wat tevens een
toepasselijke titel werd voor ons concert: van midwinter naar
zonnewende, vanuit de duisternis naar het bekoorlijke licht.
‘From Darkness to Light’ is een educatief project, dat inzet
op onderwijs en opleidingsmogelijkheden voor geïsoleerde
bevolkingsgroepen in Sri Lanka.
Vrijdag 23 december, 20u00
Sint-Cordulakerk: Verbertstraat 23, Schoten

[ academies ]

De pop/jazz-afdeling van de GAMWD
Improviseren en jammen - soleren en concerteren
De pop/jazz afdeling werkt nu al vele jaren om jongeren (en ouderen!) uit Schoten en omstreken de beste
kansen te bieden om zich te bekwamen in de zeer uiteenlopende disciplines die het pop/jazz repertoire
behelst. Rock, funk, soul, fusion… Het komt allemaal aan bod!

Vanaf dit schooljaar kunnen leerlingen in
de academie zelfs meteen starten in deze
afdeling! Ze krijgen een aangepaste opleiding
muzikale vorming; zeer praktijkgericht en meteen gefocust op het lichtere genre. Alles wordt
meteen uitgeprobeerd op het eigen instrument
en podiumvrees wordt in de kiem gesmoord.
Ook samen musiceren wordt gestimuleerd en
er gaat heel wat aandacht naar improvisatie.
De veertienkoppige bende die dit schooljaar
gestart is heeft de smaak alvast te pakken!
Stijn Possemiers initieert hen in de muzikale
ambacht en brengt hen in contact met zowel

vocale als instrumentale pop- en jazzmuziek.
Het Joni Mitchellproject met Tutu Puoane
(!) op 2 februari in Schoten is alvast een
obligaat concert voor deze starters! En ook
het nieuwjaarsconcert in deSingel met het
BJO (Brussels Jazz Orchestra) met Syrische
solisten komt aan bod, net als een voorstelling
rond de legendarische Miles Davis van Zonzo
compagnie in het CC in Deurne. Eyeopeners
van formaat die de goesting versterken en
illustreren dat inzet loont.
Het aanbod in Schoten is ruim: elektrische
gitaar, basgitaar, jazz- en popzang, pop- en
jazzpiano, pop- en jazzsax en drums zijn

Goede wensen in de maand januari winnen aan
kracht mits voorzien van de juiste klanken en
akkoorden! Naar traditie verzorgt de GAMWD
twee nieuwjaarsconcerten in de Kaekelaar.

het orkest enkele passages uit de opera
Carmen van Georges Bizet. De muziek van
Astor Piazzolla zorgt voor een exotisch tintje,
en tijdens één van zijn meeslepende tango’s
hoor je Pascale Rubens met een wervelende
solo op haar diatonische accordeon.

Het volledige orkest Pas de Quoi treedt aan met
een gevarieerd repertoire en wordt bijgestaan
door de leerlingen van de folk-afdeling en de
koperklassen. Naast de Zesde Symfonie of de
Pastorale van Ludwig Van Beethoven brengt

Parels uit het jazzrepertoire mogen niet
ontbreken tijdens zo’n nieuwjaarsconcert.
De keuze viel dit jaar op het werk van Chuck
Mangione. Dat belooft! Met meer dan dertig
albums op zijn naam heeft hij fans wereldwijd,

Nieuwjaarsconcert - 14/01
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voor iedereen toegankelijk! Sinds vorig jaar
telt de GAMWD ook een heuse bigband. Op
de eerstvolgende editie van Kaekelrock zullen
zij alvast enkele van de beste zangers laten
schitteren op het podium!
Ook de jams krijgen een stevige reputatie, wat
gezelligheid betreft zo mogelijk nog meer dan
op muzikaal vlak – leerlingen uit naburige
academies komen frequent mee musiceren!
Wees welkom op de volgende twee jams op
verplaatsing:
Vrijdag 31 maart, 18u30, jeugdhuis Kaddish
Zondag 25 juni, 11u00, café Den Trol

waaronder onze koperhelden Jeroen Bavin en
Maarten Lowel. Benieuwd naar de klank van
de diatonische accordeon, de sound van de
nyckelharpa, de lenige toon van de doedelzak
en de onweerstaanbare solo’s van trompet en
trombone? Rep je dan op 14 januari naar de
Kaekelaar!
Zaterdag 14 januari, 14u00 / 16u00
De Kaekelaar: Sint-Cordulastraat 10, Schoten
Reservaties (verplicht) vanaf 15/12. Prijs: 2€
gamwd@schoten.be / 03 685 02 56

infoschotendecember

[ bijzondere schotenaar ]

Keiharde sport die moeiteloos oogt
Xanthe Blokland, Schotense turnkampioene

Xanthe Blokland, een energieke dame van vijftien kom je tegen in de gekste
bochten - ze kan moeiteloos telefoneren met haar enkels of in split tussen de
tafel en het keukenblad hangen. Deze Schotense schone is dan ook acrobatisch
kampioen. Zo veel talent in onze gemeente waar we zo weinig van af weten…
Tijd dus om deze acrogymster beter te leren kennen.
“Op mijn acht begon ik met basisturnen hier
bij Sint-Jozef, dat is vooral op turntoestellen.
Maar toen ik tijdens hun grote turnfeest zag
wat de groepen van acrobatische gymnastiek
allemaal deden, was ik zo onder de indruk dat
ik dacht: Wow, dat wil ik ook doen! En toen
ben ik dus begonnen met acrogym. Op het
einde van dat seizoen mocht ik meedoen aan
een wedstrijd, waar ik clubs zag die nog veel
professioneler waren, zoals Art Gym Kapellen.
Mijn eigen trainers zeiden toen: je hebt het
talent om nog veel verder te geraken dus als
je er helemáál voor wil gaan, ga dan naar die
club. En daar turn ik nu nog steeds!
Na maanden hard trainen mocht ik dat jaar
al aan wedstrijden meedoen in ‘duo’.Dan heb
je dus een ‘onderpartner’ die samen met de

‘bovenpartner’ allerlei acrobatische oefeningen doet. Ik was toen een bovenpartner en
dus moest er een geschikte onderpartner
gevonden worden. Eerst was dat een jaartje
een meisje, Sam, en daarna werd het Jasper;
hij was toen 24 en was eigenlijk gestopt met
turnen maar na een paar oefensessies bij Art
Gym kreeg hij opnieuw de smaak te pakken.
Ondanks het grote leeftijdsverschil klikte het
gelukkig wel en dat moet ook aangezien je
enorm veel samen moet trainen! Twee jaar
hebben we samen geturnd en mooie resultaten
behaald. Nu is hij zelf trainer geworden en turn
ik samen met twee meisjes, maar door mijn
lengte sta ik nu in het midden en niet meer
bovenaan – wat ook super leuk is hoor maar
helemaal anders!
We trainen een heel jaar door, ook in de
vakanties. Enkel in juli hebben we ‘vakantie’.
In augustus begint het trainingsseizoen en
werken we aan een nieuwe oefening. Dit jaar
doen we twee verschillende choreografieën
die we het hele seizoen op alle wedstrijden
gebruiken. Dat is er één met de nadruk op
tempo, met salto’s en veel ‘vliegwerk’, met
een grote wauwfactor. De tweede oefening is
gericht op balans en lenigheid, en dat is m’n
favoriet omdat het zo mooi en sierlijk is en ik
daar door mijn natuurlijke lenigheid heel goed
in ben. De jury’s van zo’n wedstrijden zijn wel
enorm streng; er worden zelfs strafpunten
afgetrokken als je rokje iets te lang omhoog
blijft hangen of als er een randje van je onderbroek te zien is!

Artgym demo, 2015

maar vanaf januari beginnen de provinciale
voorrondes. Wie daar bij de besten eindigt,
mag naar de Vlaamse en Belgische kampioenschappen, en dat is me toch al elke keer
gelukt. Er is ook één heel bijzondere wedstrijd
bij: de MIAC. Dat is een internationale wedstrijd
in Portugal, waar ik in maart eerste werd met
ons trio. Dat was één van mijn allermooiste
ervaringen tot nu toe. Vijf dagen lang zit je
daar samen met alle andere Belgische en
Internationale gymclubs en amuseer je je te
pletter. We maken samen uitstapjes en supporteren voor iedereen. Bovendien krijg je de
kans om op de afterparty met de wereldtop
te praten en op de foto te gaan – fantastisch!
Mijn grootste voorbeeld is het trio Kaat, Ineke
en Julie; zij hebben drie keer goud gewonnen
op de European Games in Baku.

Per oefening draag je bij zo’n wedstrijd een
andere outfit, en die moet mooi passen bij
de muziek en choreografie en de outfits van
je partners. Onze mama’s werken dan ook
veel samen om onze pakjes te ontwerpen
en te maken. Zo’n maillot kan soms enorm
duur uitvallen, vooral door alle glittersteentjes
[lacht], net als meedoen aan een buitenlandse
wedstrijd. Daarom organiseren we met de
club geregeld acties zoals een aardbeien- of
wafelverkoop. Dat helpt, haha!
Vanaf november gaan er geen twee weken
voorbij dat ik geen wedstrijd heb. In november
en december zijn dat ’gewone’ wedstrijden
MIAC 2016 gouden medaille in Portugal (Fleur, Kiara en Xanthe)
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Gymgala 'House of Toys' 2015, Xanthe en Jasper)

Het allerleukste aan acrogym is de kans om
je kunsten te laten zien aan anderen en de
show te stelen. Daarnaast vind ik de mentaliteit
in de turnwereld héél fijn. Ik heb heel veel
turnvriendinnen, zelfs bij de andere clubs, en
op wedstrijden moedigen we elkaar ook aan
ook al zijn we strikt genomen rivalen. De club
organiseert bovendien geregeld teambuildingactiviteiten en thematrainingen – dat brengt
iedereen nog dichter bij elkaar.
Een nadeel van mijn sport is dat ik amper
tijd heb voor een sociaal leven – buiten de
turnwereld dan. Mijn vrienden snappen dat
natuurlijk wel, maar meestal wordt ik zelfs
niet meer gevraagd voor leuke dingen omdat
ze weten dat ik toch niet mee kan… Je betaalt
een prijs voor je passie hè. Meestal vraag ik
hen ook niet mee naar wedstrijden omdat
ik toch maar twee minuutjes te zien ben en
het voor de rest nogal saai kan worden. Maar
voor wie me wil bezig zien: op het einde van
het schooljaar hebben we een grote show
(Gymgala), en bij sportwedstrijden in het
Sportpaleis en de Lotto Arena treden wij soms
op als tussenprogramma, bijvoorbeeld voor de
Antwerp Giants!
Soms denken mensen: “turnen, dat is toch
geen zwáre sport?”, maar niets is minder waar!
Je hebt enorm veel kracht nodig en je moet
er echt heel hard voor gaan. Je hebt karakter
nodig om door te zetten, en je mag kritiek
niet persoonlijk nemen. Elke slechte training
is eigenlijk ook een goeie training om van te
leren! De trainingen zijn soms heel zwaar en
de trainers zijn streng, maar ik vind discipline
wel onmisbaar. Je moet gewoon hard trainen
om je doel te bereiken.

In de toekomst zou ik ook graag meedoen in
wereldkampioenschappen en de International
Youth Olympic Games – dat zijn eigenlijk de
Olympische Spelen voor acrogym. Als ze me
vragen om verder te gaan in echte topsport,
zeg ik misschien wel ja – omdat het me ongelofelijk lijkt om de top te bereiken in deze
sport. Maar helaas moet je dan ook bereid zijn
om heel veel op te geven.
Aan de andere kant zou ik ook graag iets in
de biomedische wereld gaan doen; ik vind
wetenschapsvakken zoals chemie en fysica
echt geweldig! Momenteel zit ik in het vierde
jaar wetenschappen.

Per week train ik zo’n twaalf uur en op woensdag geef ik nu ook zelf turnles aan de ‘eendjes’
(kindjes uit het eerste leerjaar) – niet gemakkelijk maar wel heel leuk hoor! We krijgen zelf
ook les om toffe en goeie turnlessen te geven.
Je wilt uiteraard ‘de leuke trainer’ zijn, alleen
gaat dat niet altijd. Maar als je dan bij het gymgala het resultaat ziet, is dat alles wel waard.
Dat drukke rooster moet ik wel nog combineren
met schoolwerk, maar gelukkig leer ik heel
vlot en mijn school doet ook niet moeilijk als
ik eens een schooldag mis voor een wedstrijd.
Ze staan er echt voor open dat je naast school
nog een compleet ander leven hebt.
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Daarnaast mag je zeker niet kleinzerig zijn. Vlak
voor het Belgisch Kampioenschap in 2014 heb
ik m’n elleboog gebroken tijdens de training.
Ik heb toen geen moment ingezeten met de
pijn maar eerder met het gemiste kampioenschap en de vraag wanneer het zou genezen,
haha! Een paar maanden geleden heb ik ook
bij L.O. op school m’n hamstrings gedeeltelijk
afgescheurd en moest ik vier maanden rusten.
Ik heb dus enkel m’n bovenlichaam kunnen
trainen maar nu mag ik er gelukkig terug
100% voor gaan.
Je moet ook héél expressief kunnen lachen
en dansen en alles er super gemakkelijk laten
uitzien . En nog het belangrijkste van al: je
moet er dúrven staan. Ik was lange tijd heel
teruggetrokken en onzeker over mezelf, maar
door de acrogym ben ik zelf veel zelfzekerder
geworden – anders had ik nu ook niet met dit
interview in de Info Schoten durven verschijnen! [lacht]”

infoschotendecember

[ nieuwjaar ]

Nieuwjaarswensen van bekende Schotenaren
Maarten De Veuster

burgemeester

“Ik wens alle Schotenaren
een goede gezondheid en
veel geluk, liefde en voorspoed in 2017! Voor de
gemeente staat er heel wat
op de planning voor het
nieuwe jaar want enkele
gro te pro jec ten kom en
in een stroomversnelling
terecht.
Voor 2017 hoop ik in de eerste
pla
vredevol jaar voor iedereen. Hop ats op een veilig,
elijk raakt de oorlog
in Syrië en Irak onder control
e en worden de islamitische extremisten van IS
vernie
Europa de immense vluchtelin tigd zodat ook in
genstroom beheersbaar blijft. Verder hoop ik dat
de prille heropleving
van onze economie zich doo
rzet.
Op persoonlijk vlak wil ik graag
verder blijven werken
zoals ik bezig ben en prober
en te genieten van de
(veel te schaarse) vrije mome
nten met familie en
vrienden.”

Elma Dalhuijsen
Tante Kaat
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Ignace Sysmans

voorzitter cultuurraad

/ coördinator WAK 20
17
“Binnen het socio-cultu
rele leven in Schoten tra
cht
de cu ltu ur ra ad be gr
ippen als dialoog, inspir
atie,
kruisbestuiving, en pa
rticipatie tussen organisa
ties
en me ns en ge sta lte
te
geven. In tijden van
multimedia leven we imme
rs
vaak op ons eigen eil
and.
2017 wordt een groot ‘W
eek
jaar, een mooie perio van de Amateurkunsten’de waarin vele Scho
ten
kunstenaars uit divers
e disciplines hun werk se
tonen
aan de bevolking.”
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Luc Caals

zanger / komiek / acteur

Pastor Flor
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Bob Chabot
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[ nieuwjaar ]

Gereanimeerde tradities
Nieuwjaarkezoeten & Driekoningen nieuw leven ingeblazen
Vorig jaar startte de Erfgoedraad van Schoten
een project op om de traditie van het bedelzingen nieuw leven in te blazen Er werd
gestart met het “nieuwjaarkezoete” zingen
(een traditie die stilletjesaan wegkwijnde),
en met succes! Honderden kinderen zongen
met oudjaar hun nieuwjaarswensen in de
Paalstraat, wat in geen jaren was gebeurd.

waarin Melchior, Balthasar en Casper kindje
Jezus bezoeken. Historici zijn het oneens over
de oorsprong van het “rondgaan met de ster”,
maar de eerste bronnen die zo’n optocht beschrijven dateren uit de vijftiende – zestiende
eeuw. Het rondgaan was vroeger geen recreatie
maar bittere noodzaak om de strenge winter
door te komen.

Daarom wil de Erfgoedraad dit project graag
verderzetten en er nog een bedelzangtraditie
aan toevoegen: het driekoningenzingen op zes
januari. Ook deze traditie begon te vervagen,
en dat zou zonde zijn want ook het driekoningenzingen is een oude Kempense traditie die
tot ons cultureel immaterieel erfgoed behoort
en dus verdient om beschermd te worden.

Aan de basis van de traditie wil de Erfgoedraad
niets veranderen; wel wil ze voor de juiste
omkadering zorgen zodat teleurstellingen
aan beide kanten worden geminimaliseerd. Zo
zullen de automobilisten aangemaand worden
tot voorzichtigheid en kunnen de Schotenaren
de affiche in het midden van dit nummer voor
hun raam hangen en zo laten weten of ze al
dan niet graag zangertjes willen ontvangen.

Het gebruik van driekoningenzingen haalt zijn
inspiratie uit het gekende Bijbelse verhaal

Het belangrijkste element in dit project is
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uiteraard het zingen zelf en hiervoor deed de
Erfgoedraad een beroep op de Gemeentelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans. Zij
stellen een aantal mooie, traditionele driekoningenliedjes voor waarmee de zangertjes
zeker zullen scoren!

Knutselworkshop
Bovendien organiseert de Erfgoedraad – in
samenwerking met Femma en de KWB – een
knutselworkshop voor kandidaat-zangertjes, in
de parochiezaal van Sint-Filippus op woensdag
28 december om 14 uur.
• Inspiratie nodig? Surf naar www.zing-ze.be
en download de inspiratiegids Wie zingt,
die krijgt onderaan de pagina!
• Informatie over gelijkaardige projecten vind
je ook via www.erfgoedcelkerf.be.
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[ cultuur ]

Biscuit: Koek en ei tussen
bibliotheken en cultuurcentra
BisCuit: bibliotheek - intergemeentelijke
samenwerking - cultuur - UIT
De bibliotheken en cultuurcentra van Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Stabroek werkten in het verleden
nu en dan al wel eens samen, en dat ging goed. Daarom onderzochten de bibliothecarissen of er een blijvend samenwerkingsverband kon opgericht worden. Waarom samenwerken?
• We willen zorgen voor een goede en
uitgebreidere dienstverlening, maar onze
middelen zijn beperkt.
• We kunnen efficiënter werken door onze
krachten te bundelen en onze schaalgrootte
te benutten.

Via brainstormsessies werden de mogelijkheden tot samenwerken afgetast, en vele wilde
plannen passeerden de revue. De bibliotheken
kunnen elkaar immers veel bieden, zoals:
• De onderlinge uitwisseling van minder
gevraagde boeken, cd’s of dvd’s
• Gezamenlijke vormingslessen voor het
personeel
• Gezamenlijke, grotere activiteiten, bijvoorbeeld voor de jeugd
• Samenaankopen voor een betere prijs
• Uitwisseling van ideeën, tentoonstellingen,
projecten…
• Misschien wel één lenerskaart voor de zes
gemeenten?

Bibliotheken werken vaak samen met de
cultuurdienst en het cultuurcentrum van hun
gemeente, en deze cultuurcentra van dezelfde
gemeenten hadden onderling al afspraken
rond hun programmatie. Dus was het een
logische stap dat ook de cultuurdiensten en
cultuurcentra aansloten bij dit samenwerkingsverband. En zo geschiedde: ook zij hebben
intussen heel wat collectieve plannen, zoals
de UIT-pas.
Op 28 september zag deze intergemeentelijke
projectvereniging het levenslicht; er werden
statuten opgesteld en er werd een naam gekozen: BisCuit, wat staat voor bibliotheken, intergemeentelijke samenwerking, cultuur en UIT.
Nog even wachten op de verschijning in het
Staatsblad en we kunnen van start.
Je zal nog van BisCuit horen!
Wordt vervolgd …

Kaekelrock - 18/2

Kippenvel met jong geweld
en oude rotten op het podium
Op 18 februari vindt de derde editie van
Kaekelrock plaats! Dit jaarlijkse festival (dat
vroeger doorging onder de naam Jazzcafé)
is de feestelijke climax van de musicerende
combo’s van de pop/jazz-afdeling van de
GAMWD, en staat garant voor muzikale
hoogstandjes in diverse bezettingen: van
‘old school’ jazz en vocale ensembles tot
het betere funk-, pop- en rockwerk.
Vorig jaar heeft de ambitieuze docentenploeg
zich een nieuw doel gesteld: de samenwerking met een bekende artiest, zodat onze
leerlingen de kans krijgen om met een echte
professional op het podium te staan. Het was
een onvergetelijke ervaring voor hen om vorig
jaar met Jean-Bosco Safari op te treden, en
ook het publiek was laaiend enthousiast.
Zowel zij die de eerste stappen zetten op het
podium als doorgewinterde performers met
een stevige live-reputatie zullen het beste
van zichzelf geven. Combo’s met ronkende
namen als The Gentle Men and the Magic, The
Red Ones, Enchantée, The Short People Social
Club en onze Big Band sieren de affiche.
Als kers op de taart verwelkomen we dit
jaar niemand minder dan Milo Meskens, de
Jeff Buckley van Deinze, bekend van onder
andere de single “Here With Me” (vi.be/milomeskens). Hij zal het podium delen met de
academieleerlingen en je een onvergetelijke
avond bezorgen!
Zaterdag 18 februari, 18u30 - gratis
De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 10, Schoten
FOTO: Brasschaatse schepen van cultuur Karina Hans, bibliothecaris van Brasschaat
Goedele Horemans, en Schotense schepen van cultuur en erfgoed Lieven De Smet
14
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[ cultuur ]

Een be-koor-lijk leven
Guido Ravijts - winnaar Cultuurprijs
De cultuurraad reikt tweejaarlijks de Cultuurprijs Schoten uit
aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk gemaakt
heeft voor het cultuurleven in Schoten. Dit keer mocht koorleider Guido Ravijts (slechts 82 jaar) deze prijs ontvangen,
omdat hij al vijftig jaar lang belangeloos en vrijwillig muzikale
vreugde bezorgt aan zijn medemens. Hij leidt momenteel het
kerkkoor Cantate en was daarvoor koorleider van het mannenkoor van de Heilig Hartparochie en ‘Pro Laetitia’.
Guido: “Ik apprecieer deze eer echt enorm! De
vorige winnaars heb ik ook altijd bewonderd
omwille van wat ze voor anderen gepresteerd
hebben.”

ontstaat er harmonie. Een grappige anekdote:
een vrouwenkoor uit Merksem stopte op een
bepaald moment, en toen hebben wij alle alten
van daar naar ons gehaald.”
Met het nieuwe, gemengde koor wilde Guido
meer dan enkel kerkelijke liederen, en dus
begonnen ze onder de naam ‘Pro Laetitia’ ook
een profaan programma.
Guido: “Pro Laetitia betekent ‘voor het plezier’,
en dat was het dan ook!”

Sinds zijn jeugd zong Guido altijd al in een koor,
en toen hij in 1966 in Schoten kwam wonen,
vervoegde hij het mannenkoor van de Heilig
Hartparochie. Toen twee jaar later de koorleider
daar vertrok, nam hij die taak voorlopig op zich,
tot er een nieuwe dirigent zou komen. Maar die
is er nooit gekomen, en dus was Guido veertig
jaar lang de ‘voorlopige’ koorleider.

Ze traden op met zelfgeschreven liederen,
operettes, Stolz liederen en zoveel meer – en
dat in álle cultuurcentra van het Vlaamse land,
onder begeleiding van het symfonisch orkest
van Karl Herberger. Hun succes was groot en
ze werkten samen met grote namen als Eva
Maria, Marco Bakker, Angele Geerts en Chris
van Woerkom van de Vlaamse Opera.
Guido: “De appreciatie die je dan krijgt van
die kenners is prachtig om mee te maken!”

In 1970 besloot Guido dat het tijd was voor
een samenwerking met het plaatselijke vrouwenkoor ‘In Reine Eenvoud’ (tot dan mochten
dames het doksaal eigenlijk niet betreden).
De samenwerking was fantastisch en dus
vormden ze twee jaar later een gemengd koor,
ter gelegenheid van de inhuldiging van het
nieuwe kerkorgel.
Guido: “In een koor mankeren meestal de
mannelijke bassen en de vrouwelijke alten,
maar een koor klinkt pas goed als de zaal de
vier stemmen sámen kan horen, want dan

Het was een drukke periode waarin Guido
zelf de meerstemmigheid voor de dames- en
herenstemmen uitwerkte en verschillende
werken componeerde, waaronder een ode aan
Schoten: ‘Mijn dorpje bij de Kempen’.
Guido: “Op een gegeven moment begeleidde
ik zelf het koor met mijn gitaar omdat de pianospeler liever elders ging spelen – wat me
toen wel pijn heeft gedaan. Gitaarspelen heb
ik mezelf trouwens aangeleerd door in de klas
onder mijn bank te tokkelen op een meetlat
vol stickertjes die de snaren aangaven. [lacht]”

Guido, een paar jaar geleden...

Na het overlijden van zijn vrouw in 2012 stopte
Guido met Pro Laetitia, maar twee maanden
later stond hij alweer voor een ander koor;
ditmaal het kerkkoor Cantate van de parochie
Heilige Familie. De vorige koorleider (75) was
‘te oud’ geworden en dus nam de kwieke
79-jarige Guido het maar over!
Guido: “De meeste koren zijn verbonden aan
kerkdiensten, maar nu de kerken poverder
en leger worden, moeten er velen stoppen.
Ik heb al nagedacht wat we gaan doen als
dat gebeurt, en ik wil dan sowieso doorgaan
met de koorleden die willen. Nu repeteren
we elke maandagavond en zingen we om
de twee weken in de Heilige Familiekerk en
om de paar maanden iets uitgebreider met
mijn zelfgemaakte liederen erbij (die doe ik
het liefste).”
Wat hij van het Schotense cultuurleven vindt?
Guido: “Fantastisch! Er is zo véél te doen,
bijna elke dag… Wist je dat er wel negen
koren in Schoten zijn? Mensen durven meer
en meer buiten komen met hun talent, en de
muziekscholen zijn veel voller en leuker en
aanmoedigender dan vroeger. Ik heb GAMWDdirectrice Lisbeth Wolfs eens heel blij gemaakt;
Jean Bosco Safari had me een originele djembé
uit Congo cadeau gedaan en omdat ik thuis al
meer dan genoeg instrumenten had, belde ik
Lisbeth op en zei ik: wil je voor één euro een
djembé hebben? Die djembé is dan ook nog
goed gebruikt geweest op de muziekschool!
Wel vind ik het jammer dat er op school nog zo
weinig muziekopleiding is. Als je muziek kan
maken, lichamelijk actief bent geweest en vier
talen kent, dan ken je alles wat je nodig hebt
en de rest leer je wel vanzelf. Muziek, dat is
een echte hulp in het leven!”

Pro Laetitia, optreden in het parochiecentrum,
begin jaren '90.
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[ rode kruis ]

De rode kruisjes van Schoten
Schotense Rode Kruisvrijwilligers op vele fronten actief
Wat vliegt de tijd en hoe raast de evolutie door ons dagelijkse
landschap! Dat geldt natuurlijk ook voor de vrijwilligers van Rode
Kruis-Schoten. Er is heel wat veranderd sinds de geboorte van
onze lokale afdeling op 12 december 1930 ten huize van de
familie Ullens de Schooten, toenmalige bewoners van het huidige Kasteel van Schoten. Wees gerust, de 86-jarige vereniging
is nog lang niet aan pensioen toe en bruist van enthousiaste
vrijwilligers, die zich op talloze domeinen inzetten – in de eerste
plaats voor de Schotense bevolking, maar ook daarbuiten!
Het best gekend zijn wellicht de hulpverleners
in hun herkenbaar werkpak, die je tegenkomt
op plaatsen met veel volk waar het risico op
een ongevalletje of kwetsuur reëel is. Hoedje
af voor de organistoren van evenementen, die
tegenwoordig niet enkel hulpposten moeten
voorzien maar ook te maken krijgen met een
waslijst aan reglementeringen en veiligheidsvoorschriften. Dankzij hen gebeurt er nog heel
wat in onze gemeente en Rode Kruis staat hen
via preventieve hulpacties dan ook graag bij.
Zo zie je haar vrijwilligers bij allerlei sportwedstrijden, culturele manifestaties en grotere
events zoals Hello!Schoten en de Parkhappening. Daarnaast worden de Schotense hulpverleners ook gevraagd om samen met hun collega’s uit andere afdelingen bijstand te verlenen
in het Sportpaleis of de Lotto Arena, bij grote
happenings in Antwerpen, of bij de Dodentocht

in Bornem bijvoorbeeld. Dat hiervoor de nodige
opleidingen en regelmatige bijscholingen en
oefeningen noodzakelijk zijn, staat als een
paal boven water. Die kunnen de kwaliteit van
de hulpverlening alleen maar beter maken.
De Rode Kruislesgevers geven dan ook de
nodige lessen om dat te realiseren. De cursisten leren omgaan met levensbedreigende
situaties, reanimatietechnieken enzovoort,
en dat met behulp van ongevalsimulanten.
Onder het motto “net echt, maar gelukkig
toch net niet” leren deze vrijwilligers om zo
realistisch mogelijk verwondingen te grimeren,
zich compleet in te leven in de situatie van
een slachtoffer en dus ook te acteren om
geloofwaardige probleemsituaties te creëren
voor de cursisten. Zo zijn deze laatsten beter
voorbereid wanneer ze echt geconfronteerd
worden met een noodsituatie.
Ideaal zou zijn als iédereen een medemens in
nood zou kunnen helpen. De eerste persoon
die een helpende hand kan aanreiken aan
een slachtoffer is de toevallige passant op
straat, de aanwezige collega op het werk,
de trainer in de sportclub of ouders thuis.
Daarom staat er op de cursisten geen leeftijd:
van lagereschoolkinderen tot senioren, voor
elke leeftijdscategorie heeft Rode Kruis wel
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een specifieke les of lessenpakket. Zo zijn de
animatoren en jeugdmonitors meermaals per
jaar op pad om in scholen of bij jeugdbewegingen initiaties te geven en vaardigheden bij
te brengen om bijvoorbeeld wat zelfzekerder
op kamp te kunnen vertrekken.
Een bijzondere actie die Rode Kruis-Vlaanderen
opzet is het project ‘Hartveilig’, waarbij het reanimeren en defibrilleren met een AED-toestel
wordt aangeleerd. De gemeente Schoten behoort tot de eerste twintig gemeenten in Vlaanderen die bij de start in 2008 de AED-toestellen
met open armen ontvingen. Ondertussen zijn
er al tien toestellen op sleutellocaties in de
gemeente geplaatst. Eén daarvan werd op 17
september nog onthuld op het Gasketelplein
aan de gevel van het Rode Kruislokaal (zie
Info Schoten oktober).
Eén van de vaste actieplaatsen voor Rode
Kruis-Schoten is zonder meer cultuurcentrum
De Kaekelaar, waar samen met het Bloedtransfusiecentrum van Antwerpen vier keer per jaar
een bloedcollecte georganiseerd wordt. Met
succes kan je wel zeggen, want elke keer dragen
zo’n driehonderd bloedgevers hun steentje – of
liever hun druppeltje – bij! De inzamelingen
van Schoten behoren dan ook tot de grootste
collecten (met de talrijkste opkomst) van onze

[ sociale woningen ]
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Het project Gelmelen (sociale
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door Arro Antwerpen.
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provincie. De bloedgevers worden in onze gemeente prima onthaald; er heerst steevast een
fijne sfeer waarbij een drankje met koekje en
een fijne babbel met andere aanwezigen niet
mogen ontbreken. Naast het voorbereidend
werk wordt voor die sfeer ook gezorgd door
een enthousiaste ploeg plaatselijke vrijwilligers.
Het is maar een greep uit het grote aantal activiteiten van de vrijwilligers, maar er is natuurlijk
nog meer. Rode Kruis-Schoten is immers een
schakel binnen Rode Kruis-Vlaanderen, zo ook
als onderdeel van een centraal rampennetwerk.
Er kan op elk moment een oproep binnenkomen
voor de Schotense hulpverleners om uit te
rukken bij ramp of onheil binnen de provincie
Antwerpen of – indien nodig – daarbuiten. Dat
kan gaan over een brand waarbij residenten
van een bejaardenhuis geëvacueerd moeten
worden, en naar aanleiding van de recente
aanslagen in Brussel verleende een specifiek
opgeleide vrijwilligster uit Schoten daar bijvoorbeeld psychosociale ondersteuning aan
betrokkenen.
Het spreekt voor zich dat hiervoor heel wat
hulpverleningsmateriaal en didactische middelen nodig zijn. “Koken kost geld,” is een
bekend Antwerps gezegde. Om deze hulpmiddelen aan te kopen en up-to-date te houden,
en het afdelingslokaal, een ziekenwagen en
een interventievoertuig te onderhouden is een
gezond financieel beheer dus noodzakelijk. De

voornaamste bron van inkomsten hiervoor is
de jaarlijkse stickerverkoop. De Rode Kruisers
spreken je in die periode daarom aan om een
duit in het zakje te doen.
Kortom, Rode Kruis-Schoten biedt een brede
waaier aan mogelijkheden om je als vrijwilliger in te zetten voor anderen. Was tachtig
jaar geleden een flinke dosis goede wil en
bereidwilligheid al voldoende om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan verwacht men
vandaag goed opgeleide en geoefende Rode
Kruisers die de nieuwste technieken van de
eerste hulp beheersen en een professionele
aanpak tentoonspreiden. (Gelukkig word je
daarin begeleid.) Eén belangrijke eigenschap is
niet veranderd: het blijven vrijwilligers die dat
allemaal zomaar doen, omdat het belangrijk
werk is. Ze worden niet betaald omdat ze nu
eenmaal onbetaalbaar zijn.
• Zin om de rangen te versterken of graag
meer informatie? Mail dan naar info@
schoten.rodekruis.be
• In het voorjaar van 2017 zelf een gratis
cursus eerste hulp volgen? Neem contact
op met vorming@schoten.rodekruis.be of
divina.claes@hotmail.com.
• Iedere sportclub, vereniging of bedrijf kan
de AED-cursus aanvragen via vorming@
schoten.rodekruis.be.
• Bloedcollecten in 2017: dinsdagen 3 januari, 28 maart, 27 juni en 24 oktober.
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sociale koopwoningen
Marsstraat
(via de Ideale Woning)

De sociale woningen liggen vooral hier:

Wijk Klarre Warre

R.W.v.Havrelaan

Marsstraat

J. Hendrickxstraat

Fortbaan

Alle info over (ver)huren/kopen sociale woning:
www.schoten.be/sociale-woningen
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[ examens ]

De allerbeste examentips
Hoe overleef ik de blokperiode?
Wat voor de één een gezellige eindejaarsperiode is, betekent voor de ander een
helse studiemarathon. Voor onze Schotense
studenten en scholieren hebben we hier
dan ook de allerbeste examentips bij elkaar
gezocht!
De voorbereiding
• Stel een realistische studieplanning op;
reken uit hoeveel tijd je hebt voor de voorbereiding van ieder vak, schat in hoeveel
hoofdstukken je per dag kan leren, en plan
rond je vaste verplichtingen heen. Breng je
omgeving op de hoogte van je studieplanning en examenrooster; zo kunnen ze daar
rekening mee houden.
• Kies een vast uur wanneer je begint te studeren. Zorg dat je huisgenoten dit weten,
zodat ze achter je veren kunnen zitten.
Laat vijf minuutjes voor de starttijd een
wekker aflopen zodat je nog tijd hebt om
je klaar te zetten.
• Zoek uit welke studiemethode voor jou
het beste werkt: veel schrijven, hardop
leren, kleurrijke schema’s tekenen, afvraagkaartjes maken… Niet iedereen leert op
dezelfde manier. Weet op welk moment
van de dag jij het beste piekt en maak
daar gebruik van.
• Zoek uit waar je je het beste kan concentreren: in de bib, aan je bureau, in een
gemeenschappelijke studieruimte… Studeren in gezelschap van andere studenten,
die in hetzelfde schuitje zitten als jij, voelt
al heel wat minder erg dan wanneer je thuis
als enige moet blokken.

infoschotendecember

• Beloon jezelf: per afgewerkt hoofdstuk doe
je iets leuks. Zo werk je vlotter naar die
beloningsmomenten toe. Doe liever iets
fysieks dan gewoon voor je beeldscherm
blijven zitten; haal een frisse neus of schud
alles even los op je favoriete muziek.
• Concentratie spoorloos? Neem een pauze!
Doe even (eventjes!) iets anders want
anders verlies je toch maar tijd en energie.
Ben je later weer wél in een goeie studiemood? Werk dan wat langer door.
• Verban afleidingen en ja, dus ook social
media! Verplicht jezelf om je smartphone
en laptop in een andere kamer te leggen.
Computer nodig voor bepaalde vakken?
Laat dan geen tabbladen met social media
openstaan, en installeer desnoods een app
die tijdelijk bepaalde sites blokkeert.
- Er bestaat een hele berg apps en
programma’s die je kunnen helpen
om gefocust te blijven, zoals StayOnTask, YellingMom, SelfControlForStudy,
ProcrastinationPunisher, ColdTurkey,
QualityTime…
• Geef les voor de spiegel / aan je knuffels /
aan je huisgenoten. Wie iets duidelijk kan
uitleggen, snapt het zelf ook.
• Zet tijdens het studeren rustige muziek op
zonder songtekst; dit wakkert je rechter
hersenhelft aan, die een grote rol speelt bij
het memoriseren. (Nu en dan een epische
soundtrack kan je studiemoed opkrikken.)
• Zing lastige lijstjes en definities als liedjes
voor jezelf en verzin leuke ezelsbruggetjes,
zoals de bekende ‘Nooit-Opstaan-ZonderWekker / Nooit-oorlog-Zonder-Wapens…’.
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• Je hebt dit al duizendmaal gehoord maar
we blijven het herhalen: herhaling, herhaling, herhaling! Las iedere dag korte
herhalingsmomentjes in voor wat je al
geleerd hebt.
• Zoek steun bij vrienden en familie. Voel je
je onzeker, moedeloos of gewoon helemaal
op, praat er dan over met iemand. Je kan
ook altijd terecht bij Awel, Teleblok en TeleOnthaal.
– Awel luistert naar wat je dwarszit en
probeert mee te voelen en te denken om
je vooruit te helpen.
Telefoon: 102 (elke dag 16u00 – 22u00,
behalve op zon- en feestdagen)
E-mail: brievenbus@awel.be
Chat: www.awel.be (elke werkdag 18u00
– 22u00, behalve op feestdagen)
Forum: www.awel.be
– Teleblok biedt informatie en studietips,
en je kan tijdens de exameperiode van
januari en juni tussen 18u00 – 23u00
chatten.
www.teleblok.be
– Bij Tele-Onthaal kan je terecht met al je
vragen en problemen. Tele-Onthaal is 24u
op 24u bereikbaar op het telefoonnummer 106, of ’s avonds via chat.
www.tele-onthaal.be

[ jeugdboekenweek ]

Examenvoedsel
• Drink veel water om je hersenen fit te
houden, en eet regelmatig een gezond
tussendoortje. Laat snoep en koeken links
liggen want bloedsuikerschommelingen
maken je eerst hyper en dan erg futloos.
• Kies als snack voor noten (zitten vol
mineralen en vitamine E die je geheugen
aanscherpen), bosbessen of een stukje
kaas.
• Energiedrankjes zijn géén goed idee; die
geven maar een tijdelijke boost maar trekken je energielevels achteraf de diepte in.
• Bananen: helpen tegen zenuwen en geven
langzaam suikers af voor langdurige energie,
chocolade verhoogt je geluksgevoel (als
je even een dipje hebt), vis stimuleert je
hersenen, thee helpt ontspannen.
• Kauw tijdens je examen dezelfde smaak
kauwgum als tijdens het studeren van een
bepaald vak; je rechter hersenhelft zal in
actie schieten om de opgeslagen leerstof
weer naar boven te halen.

De dag van het examen
Leg alle examenbenodigdheden (pennen,
geodriehoek, rekenmachine…) de avond voordien al klaar, zo lig je er ’s nachts niet over te
piekeren en heb je ’s morgens minder stress.
Denk je ’s nachts toch nog aan iets en wil je
het niet vergeten, leg dan snel je pantoffels of
gsm in een gekke positie, zodat je ’s morgens
weet dat je ergens aan moest denken.

M/V/X

Jeugdboekenweek 6 - 17 maart
De Jeugdboekenweek, het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen komt er weer aan,
met als thema: M/V/X.
Het zal gaan over jongens en meisjes en alles
daartussen, gender, rolpatronen en stereotypen. Bestaan er typische jongens en meisjes?
En bestaan er dan ook ‘echte’ jongens- en
meisjesboeken? Houden alle meisjes van roze
en prinsessen, en alle jongens van draken,
ridders en voetbal? Wat betekent het om
jongen of meisje te zijn? Wat als je je geen
van beide of net allebei voelt? Is dat altijd en
overal zo geweest?
Dat en veel meer komt aan bod tijdens de
jeugdboekenweek, in boeken natuurlijk. Want
jeugdliteratuur biedt jonge lezers en al wie met
boeken aan de slag wil gaan een schat aan
verhalen, veel stof tot nadenken en uitgelezen
kansen om hokjes te doorbreken!
Als jongen of meisje worden er allerlei dingen
van je verwacht. Maar moet dat wel? Mag dat
wel? Wil jij dat wel? Kom tussen 6 en 17 maart
naar de bib en laat je onderdompelen in een

zee van ideeën en nieuwe inzichten.
De bib-medewerkers nodigen naar jaarlijkse
gewoonte de leerlingen van de Schotense
lagere scholen uit om het grote klassenspel
te komen spelen. Met een geweldig uitdagingenspel willen ze kinderen zoveel mogelijk
boeken en verhalen laten ontdekken, hen tot
actie aanzetten en aan de slag laten gaan met
boeken, filmpjes en foto’s.
Zoals gewoonlijk wordt de bib met medewerking van de leerlingen van de kunstacademie
omgetoverd tot een kunstgalerij. Zij kleuren
alvast buiten de lijntjes!
Maar dat is lang niet alles. Ook kleuters
mogen mee op ontdekkingsreis tijdens een
kleuterworkshop. Spannend! Details hierover
vind je op schoten.bibliotheek.be en op de
gemeentelijke facebookpagina. Ook over de
grote teken- en knutselwedstrijd zal je hier
meer kunnen lezen.
Ontdek de boekentips voor 2017 hier alvast:
www.jeugdboekenweek.be

Sta ‘s ochtends voor je examen een half uurtje
vroeger op om je schema’s nog één keer rustig
te bekijken, maar overdrijf niet: voldoende
slaap voor een wakker brein is geen fabeltje.
Doe in de gang of op de speelplaats niet mee
aan het afvragen en stressen. Relax even en
vertrouw erop dat je het zonder deze lastminute paniek ook wel kan. Een black-out door
zulke stress kan je wel missen.
Weet je niet meteen het antwoord op een vraag,
sla die dan over en bekijk die later nog eens.
Starten met een paar vragen waar je wél het
antwoord op weet, geeft jezelf een goeie boost
zelfvertrouwen.
Een black-out? Sluit je ogen even en concentreer je op je ademhaling. Stel jezelf desnoods
voor dat je een goede vriend(in) probeert te
kalmeren.
Laat geen vragen open; zelfs als je een
antwoord niet (helemaal) weet. Een blanco
antwoord krijgt geen punten, maar iets dat
een beetje in de juiste richting gaat, levert
misschien toch nog iets op. (Dit geldt uiteraard
niet voor meerkeuzevragen met giscorrectie.)
En onthoud: het zijn ‘maar’ examens – geen
kwestie van leven of dood.
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[ studiekeuze zesdeklassers ]

Klaar voor het middelbaar?

Leerlingen van het zesde leerjaar overal worden tegen het einde van dit schooljaar voor een belangrijke keuze
gesteld; wat en waar ga je studeren in het middelbaar? We vroegen aan de zesdejaars van juf Kathleen in Campus
KaJee (voorheen Kindsheid Jesu) hoe het met hun keuze voor volgend schooljaar zit:
Wat is je studiekeuze
voor volgend jaar ?

Waar wil je vooral rekening mee
houden bij de keuze ?

Voetbal school Brugge

vrienden is heel belangrijk

Chef kok Spermalie

schoolsfeer

Ik weet het nog niet het is te vroeg

Ik wil zoveel mogelijk hetzelfde doen als mijn grote
voorbeeld : mijn zus. Want dat lijkt me niet TE
moeilijk.

Latijn op Vita et pax omdat ik nog niet zo goed
weet wat ik later wil gaan doen en latijn daar
kun je veel mee doen.

Dat ik mij goed voel in de school. Het mag niet een
te grote school zijn want dan voel ik mij een beetje
verdwaalt.

sportschool ik wil iets doen met sport omdat ik
dat leuk vind

Wat is je droomjob ?
millitaire

Piloot van British Airways
DJ worden

Wat ouders willen

Waarom ben je niet bereid naar
een middelbare school te gaan die
ver weg is ?
Omdat ik dan altijd te laat ben.

voetballer, bedrijfmanager

Dierenverzorgster of babysitter (maar dat is
hetzelfde
)

Hoe steunen je ouders je bij de
studiekeuze ?

dokter want ik wil mensen kunnen helpen

Ze helpen me als ik iets niet snap. En zeggen altijd
dat ik in mij zelf moet geloven.

Wat zou je nooit willen doen
voor werk ?

ja, meestal in de auto praat mijn mama er over.

ze proberen mij te steunen maar ze maken het altijd
moeilijk.

riool proper maken

Piloot of groentekweker ofzo

We praten er thuis niet veel over.

Advocaad

Ga je 15 februari naar de
scholenbeurs ?

Wat vind je moeilijk aan de
studiekeuze ?

ja, het klinkt wel leuk en dan krijg je nog meer
informatie over verschillende scholen en wat er
allemaal is en dat helpt je kiezen.

niks ik volg wat ik leuk vind

er zijn heel veel studiekeuzes

Ik denk het wel om gewoon nog een paar andere
scholen te leren kennen.

dat, ik wil gewoon een goede school maar
er zijn zo veel goede scholen dat maakt het
moeilijk

Ik zou er wel naartoe willen en vragen stellen

ja en ik ben vorig jaar ook geweest je kan er wel
veel van leren en je krijgt veel info over de scholen

ik vind het moeilijk omdat je een keuze moet
maken die bij je past

infoschotendecember

20

6 6
6

[ divers ]

Scholenbeurs
15/02

Hevige regenval van juni erkend als ramp
Hoe kan ik terecht bij het Rampenfonds?
De Vlaamse regering heeft de regenval tijdens
de periode van 27 mei tot 26 juni 2016 erkend
als ramp. Ook heel wat Schotenaren kregen
in deze periode te maken met wateroverlast
door de hevige regen. Slachtoffers kunnen
nu financiële tegemoetkoming aanvragen
bij het Vlaams Rampenfonds. Dit doe je –
best aangetekend – vóór 31 januari 2017.
Alle nuttige info en de nodige documenten
vind je terug op www.overheid.vlaanderen.
be/rampenfonds.

Op woensdag 15 februari 2017 organiseert de
gemeente Schoten voor de 3e keer een scholenbeurs in de Kaekelaar. Kinderen uit het
6e leerjaar kunnen er van 17u30 tot 20u30
kennismaken met de Schotense secundaire scholen en hun scholengemeenschap.
De overgang van het basis naar het secundaire onderwijs is een belangrijke stap die
de gemeente graag wil ondersteunen. Op
de scholenbeurs kan je aan de verschillende infostands inlichtingen vragen over
de richtingen en de studiemogelijkheden
van de verschillende scholen in Schoten.
Leerkrachten en directieleden vertellen je
graag meer over het reilen en zeilen binnen
hun school.

We geven alvast volgende goede raad mee:
• Lees vooraf aandachtig de handleiding op
bovenstaande website
• Spreek erover met je verzekeringsmakelaar
• Voeg foto’s, kostenramingen en facturen toe
aan het dossier

• Wie geen toegang tot internet heeft, kan
de nodige documenten opvragen bij de
gemeentelijke dienst Integrale Veiligheid
via 03 680 23 57.
• Voor concrete vragen kan je steeds terecht
bij het Vlaams Rampenfonds, Boudewijnlaan
30 bus 48 (zone 4C), 1000 Brussel, tel. 02
553 50 10.

Smaakt deze eerste ontmoeting naar meer?
Dan kan je achteraf naar de opendeurdag
van de school die je het meest aanspreekt.
Ouders en andere leerlingen zijn uiteraard
ook welkom om een kijkje te komen nemen!

Rechtstreeks van de boer kopen, hier in De Foyer

Meer informatie: Dienst Vrije Tijd, Sander
Hendrickx, Afdeling vrije tijd, Sint-Cordulastraat 10, Schoten, 03 680 23 48, sander.
hendrickx@schoten.be

Het concept van een Buurderij is eenvoudig: lokale boeren en ambachtelijke producenten stellen hun aanbod
rechtstreeks voor op een website, de consument maakt daaruit zijn keuze, betaalt en haalt zijn bestelling bij de wekelijks georganiseerde Buurderij op. Daar varen niet alleen de producent en de klant goed bij, maar ook het milieu.
Inmiddels zijn er al meer dan zeventig Buurderijen in België actief en Ilse Dingenen voegt Schoten aan het lijstje toe.

De Buurderij, waar boeren, burgers én het milieu wel bij varen

Schoten: om over
naar huis te schrijven

Onze Schotense postkaartjes vlogen dit jaar
de deur uit, en daarom moest er gezocht
worden naar knap fotomateriaal voor een
nieuwe editie kaarten. Met de beste foto's
uit meer dan honderd inzendingen werden
uiteindelijk vier postkaarten samengesteld,
waaronder dit bekoorlijke plaatje. Wie graag
toerist in eigen gemeente uithangt kan de
postkaarten kopen aan de Balie Vrije Tijd
(Sint-Cordulastraat 10) en in de bibliotheek
(Gelmelenstraat 81-83).
Dit zijn de winnaars: Mariana Nicoi, Francine
Recour, Jos Kaerts, Myriam van Elsacker,
Lutgarde Denhaene, Mia De Witte, Guido van
Leemputten, Martine Machielsen.

G r o e t e n u i t S ch o t e n

Ilse Dingenen (39) is geen onbekende in
Schoten. Niet alleen is zij een geboren en getogen Schotense, bovendien baat zij De Foyer
uit en doet ze het beheer van De Kaekelaar.
“In de Antwerpse Roma heb ik Buurderij heel
goed leren kennen en waarderen”, vertelt Ilse.
“Toen dan ook Patrick Vinck (geëngageerd
Schotenaar en medeorganisator van o.a.
Gaasketelkoerse, Schoten Bad, enz…) mij er
warm voor praatte, was de kogel door de kerk,
en dus bied ik dit project vanaf eind december
ook in De Foyer aan.”

Kleine ecologische voetafdruk
“Ik ben voorstander van een zo kort mogelijke (voedsel)keten, waar zowel de boer of
ambachtelijke producent, als de consument
en het leefmilieu beter van worden. Daarom
is het bij de Buurderij de bedoeling dat de
deelnemers zo lokaal mogelijk produceren. De
producten mogen op niet meer dan 250 km
van de lokale Buurderij geproduceerd worden.
Dat lijkt misschien een grote afstand, maar
het is al wel véél dichterbij dan Kenia (voor
boontjes) of Spanje (voor aardbeien).”

Tijdsgebrek
“We zoeken momenteel boeren en ambachtelijke producenten binnen de provincie Antwerpen. De meesten reageren heel enthousiast,
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maar kampen meestal met een schrijnend
gebrek aan tijd. Het feit dat de boer ook op het
afhaalmoment aanwezig moet zijn, bemoeilijkt
de zaken nog meer. Maar we willen dat er tussen beide partijen een goede wisselwerking
is en dat ze elkaar echt waarderen. Gelukkig
hebben er al boeren uit Merksplas, Hoogstraten
en Wuustwezel hun medewerking toegezegd!”

Assortiment
Het assortiment van de Buurderij zal bestaan
uit het bassisegment (groenten en fruit, zuivel, vlees en bakkerijproducten) aangevuld
met extra’s zoals honing, bereide schotels,
enzovoort.

Praktisch
Via de website van de boer maak je vooraf je
keuze en betaal je. Op zijn beurt brengt de
boer of ambachtelijke producent de bestelde
producten mee naar het afhaalmoment in
De Foyer. Momenteel wordt de Buurderij hier
opgestart. De afhaalmomenten worden wekelijks op vrijdag in de late namiddag en vroege
vooravond georganiseerd, zodat ook werkende
mensen van de Buurderij kunnen genieten.
Interesse? Schrijf je in De Foyer, Sint-Codula
straat 10 op een mailinglijst in of neem regelmatig een kijkje op www.boerenenburen.be.

infoschotendecember

[ instagram ]

nicktheb Harmonie Sint Cecilia
#schoten #gamw #music #ambient

baeyensthomas Kapitein winokio

heer.braun Shelter for the most important

de_foyer_cultuurcafe

Michaël Janssens Its a small

glennschnieders

t0masztoLong exposure via huawei p9.

#premiere #geweldig #zoalsaltijd #leukezondag
#kids #schoten

little refugees, the world tends to forget..
#bees #savethebee #vordenstein #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!

Deze klant zag haar koffie wel zitten!
#maltesers #koffiebommetje @de_foyer_cultuurcafe
#schoten!

erikblock1 Ontvangst Vredesfakkel

#vredesfakkel #schoten #gemeenteschoten
#belgium #flag #belgianflag #veterans
#veteransparade #sintcordula #cordula #erikblock
#blackyelowred

infoschotendecember

Foggy in the park
#fog #foggy #park #forest #tree #trees #nature
#green #brown #orange #light #schoten
#vordensteinpark
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world - Schoten park 360 degree editing. Love
it! Next project is doing this with the DJI inspire!
#panoramic #photography #schoten #belgium
#worldingram #nikon #stitching

Lights of cars #longexposures #photography
#photos #photographysouls #lights #night
#belgium #schoten #photo #photooftheday

[ ABK ]

[ gemeenteraad ]

Kinderrechtenacademie
Academie voor Beeldende Kunsten heeft
een plan voor ‘Plan België’

Secretaris vertrekt
Gemeentesecretaris Nicole Verhoeven vertrekt deze maand. Ze
deed aan de gemeente 36 jaar
lang trouw dienst waarvan 25
jaar als gemeentesecretaris, en
zal enorm gemist worden in het
gemeentehuis. Zij is hoofd van
het gemeentelijk personeel en voert de algemene
leiding en administratieve coördinatie uit – geen
simpele job.

Vic Meesstraat parkeerplek
Het schepencollege ging akkoord om de verharding
achteraan in de Vic Meesstraat om te vormen tot
zes extra parkeerplaatsen, en zo tegemoet te
komen aan de vraag van de bewoners.

V. Adriaenssensstraat drempel

De Academie Beeldende Kunsten (Schoten –
Merksem) wil zich inzetten voor zowel haar eigen
leerlingen als kinderen in het Zuiden. Nathalie
Daems, Beleidsmedewerker Academie MerksemDeeltijds Kunstonderwijs:
“Wij streven ernaar om de eerste Kinderrechtenacademie van België te worden. We zetten dan nieuwe
initiatieven op zoals het inrichten van een leerlingenraad enzovoort, maar ook acties om kinderen in
het zuiden te helpen. Onze Kinderrechtenacademie
is immers gekoppeld aan ‘Plan België’, een project
dat drinkwater voorziet voor Ethiopische dorpen
geteisterd door droogte. Hierdoor krijgen kinderen
daar de kans om terug naar school te gaan in plaats
van uren te stappen om water te halen.
Daarvoor organiseren wij tal van activiteiten. Er zal
een pop-up store met werkjes van de leerlingen
verschijnen, een leerling geeft een lezing over kleur,
er komt een workshop ‘badges maken’, docenten
stellen hun werk tentoon, leerlingen tekenen portretten van bezoekers… Alle activiteiten worden in de
academies van Schoten en Merksem georganiseerd.
Als apotheose gaat er op 22 en 23 december een
Kinderrechtenconcert met Jean Bosco Safari door
in het CC van Merksem. Met alle voorbije en nog
komende activiteiten hopen we die avond een
cheque van minstens 8.000 euro aan ‘Plan België’
te kunnen geven.
In het kader van ontwikkeling van onze eigen
leerlingen is het één van onze stokpaardjes om
hen te evalueren op basis van ‘kunstigcompent’;
we beoordelen niet met een puntensysteem, wél
volgens inzet. De impact van het artistieke ontwaken
en ontwikkelen van het kind is immers belangrijk
voor zijn zelfvertrouwen, zelfbeeld en zelfrespect.

Na twee actiejaren kunnen we dan de titel Kinderrechtenschool krijgen. Onze academie is een proefproject, want nooit eerder kwam deze eer aan een
academie toe. Maar het is niet zo makkelijk als het
lijkt, want bijvoorbeeld een leerlingenraad oprichten
voor een naschoolse activiteit is niet hetzelfde als
voor een reguliere school. Maar we slaan ons erdoor
want het loont de moeite!”
Voor alle activiteiten en data:
www.academiemerksem.be
• Pop-up store leerlingen:                                                                   
ZA 17/12, 12u15 - 13u00
WOE 21/12, 16u15 - 17u00
Trappenhal ABK, Vordensteinstraat 47, Schoten
• Lezing over kleur: ZA 17/12, 10u00 - 11u00                                                             
Witte Zaal, Terlindenhofstraat 204, Merksem
• Kinderrechtenconcerten:
DO 22/12 & VR 23/12, 20u15
Concertzaal, Nieuwedreef 135, Merksem
• Lerarenexpo tot 22 december                                                                                        
Witte Zaal, Terlindenhofstraat, Merksem
• Portrettekenen:
WOE 14/12 namiddag, ZA 17/12 voormiddag
Van Heybeeckstraat 28, Merksem

De Victor Adriaenssensstraat was lange tijd onderbroken omdat een vernieuwde betonplaat moest
uitharden. De gemeenteraad besloot om tijdens
deze verkeersvrije periode meteen de verkeersdrempel te laten herstellen door aannemer Gebroeders Simons NV. Op het laatste deel van de straat,
aan de kant van het park wordt bovendien een
permanent parkeer- en stilstaanverbod ingevoerd.

Vermazingen Deuzeldlaan
De Deuzeldlaan kreeg al dikwijls te kampen met
wateroverlast. Daarom worden er ‘vermazingen’
gemaakt: verbindingen tussen de regenwaterleidingen zodat het water sneller weg kan. De werken
startten vlak na de herfstvakantie, en verlopen in
twee fases. Het gemeentebestuur maakt van deze
werken gebruik om meteen ook de betonstraatstenen met gebreken te vervangen door asfalt
en gefigureerde betonverharding. De Deuzeldlaan
blijft tot het einde der werken afgesloten voor alle
gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het plein
aan de kerk; er is een wegomlegging voorzien.

Luiers horen niet bij GFT+
Denk er steeds aan dat wegwerpluiers niét thuishoren bij het GFT-afval. Je gooit deze gewoon bij het
restafval, net als het meeste andere afval dat niet
thuishoort in een specifieke sorteerfractie (zoals
glas, papier en karton, PMD, GFT+).

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100%
gerecycleerd papier.
Verantwoordelijk uitgever is het college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Katrien Debaene en Dominiek Diliën.
Opmaak: www.x-oc.com
Druk: IPM printing
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Aan dit nummer werkten ook mee: Wouter Peeters,
Siebe Nicolaï 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 2017. Raadpleeg
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan
in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

infoschotendecember

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda

Maandag 19 december
Dinsdag 20 december
Woensdag 21 december
Donderdag 22 december
Woensdag 4 januari
Zondag 8 januari
Dinsdag 10 januari
Woensdag 11 januari
Maandag 16 januari
Dinsdag 17 januari
Woensdag 18 januari
Donderdag 19 januari
Zaterdag 21 januari
Dinsdag 24 januari
Woensdag 25 januari
Zondag 29 januari
Donderdag 2 februari
Zaterdag 4 februari
Dinsdag 7 februari
Zaterdag 11 februari
Zondag 12 februari
Zondag 12 februari
Donderdag 16 februari
Zondag 19 februari
Maandag 20 februari
Dinsdag 21 februari
Woensdag 22 februari
Zaterdag 11 maart

14u
20u
14u
20u
15u
11u
14u
20u
14u
20u
14u
20u
15u & 19u
10u
20u
15u
20u
20u
14u
13u
11u
14u
20u
11u & 15u
14u
20u
14u
9u30 & 11u

De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
Op locatie
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
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Mustang
Mustang
Solan & Ludwig en de sneeuwmachine (5+)
Meskens in Motown
Grietje (7+)
Duo Romina Lischka en Sofie Vanden Eynde
Magazijn kringloopwinkel
Are we not drawn onward to new erA
Room
Room
De 3 musketiers (5+)
Jelle Cleymans (Duo)
Studio Orka speelt de spreeuw (7+)
Paul Klee, taking a line for a walk
Dinez in de sneeuw
Metro Boulot Dodo (5+)
The Joni Mitchell project
Helde dagen in de bomen
Atelier Kastaar
Letterpress
Drom (6+)
Lang zullen we leven
Kruipolie (10+)
Sneeuw (1+)
Carol
Carol
Mama Moe en de kraai (4+)
Dierenplezier (2+)

Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Muziek door Nathalie Meskens
Uitverkocht
Theater door FroeFroe i.s.m. Gezinsbond
Aperitiefconcert
Uitstap
Uitverkocht
Theater door Ontroerend Goed (foto)
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Kasteelconcert
Uitverkocht
Theater door Studio Orka i.s.m. Gezinsbond
Laatste tickets
Cursus i.s.m. Amarant
Theater door De Spelerij
Theater door Nevski Prospekt i.s.m. Gezinsbond
Muziek door Tutu Puoane & Tineke Postma
Theater door Theater Malpertuis
Uitstap
Uitverkocht
Workshop door An Eisendrath
Uitverkocht
Aperitiefconcert voor kinderen i.s.m. Gezinsbond
Uitverkocht
Muziek door Connie Neefs en Micha Mara
Theater door G. Vermeulen, W. Poppeliers en A. Leurentop Laatste tickets
Theater door Sprookjes enzo i.s.m. gezinsbond
Uitverkocht
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Muziek door Mevrouw de Poes i.s.m. Gezinsbond

