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Klink samen met Schoten op het nieuwe jaar!
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Opgelet, nieuwe
sorteerregels voor gft-afval
Vanaf 1 januari 2019 worden de sorteerregels van het gft-afval aangepast.
Etensresten, vlees- en visresten, eieren, kaas… mogen vanaf dan ook in de
groene container. Koffiepads en theezakjes mogen dan voortaan niet meer in
de groene container, maar horen bij het restafval.
Kortom, vanaf januari zal je meer bij het
groente-, fruit- en tuinafval mogen deponeren.
Concreet gaat het om volgende afvalstoffen:
• Keukenafval en etensresten (zowel dierlijk
als plantaardig)
• Vlees- en visresten
• Schaaldierresten (uitgezonderd schelpen
zoals mosselschelpen, oesterschelpen…)
• Vaste zuivelproducten (bijvoorbeeld kaas)
• Eieren, eierschalen
• Mest van kleine huisdieren (bijvoorbeeld
van cavia’s, konijnen...)
Opgelet! Om de verspreiding van (micro)
plastics in het milieu verder te beperken, horen
theezakjes en koffiepads voortaan niet meer
bij het gft-afval. Uit onderzoek blijkt immers dat
deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren
koffiefilters mogen wel nog bij het gft-afval
gegooid worden.
Een handig overzicht van wat wel en niet mag
vind je terug op je nieuwe afvalkrant.
gemeente Schoten
✖ ✖
✖
ALLE INFO OVER
AFVALINZAMELING
DE GROENE LIJN:

✆ 0800/94039

EN WWW.SCHOTEN.BE

Download de afvalkalender
als Recycle!-app of via
www.ophaalkalender.be
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AFVAL IN SCHOTEN: WAT, WAAR EN HOE?
GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK DE BREKER

WAT BIJ VERHUIS?

KGA

DE KRINGWINKEL

Sluizenstraat 123 (nabij Kanaal
Dessel-Schoten en Albertkanaal).
Het recyclagepark is uitsluitend
toegankelijk voor Schotenaren.
Om in te checken laat je je identiteitskaart zien.

Wie verhuist, mag zijn/haar gemeentelijke afvalcontainers gewoon
achterlaten bij de woning. De container moet natuurlijk leeg en netjes
zijn voor de nieuwe bewoners. De aanrekening stopt automatisch op
het moment dat je bent ingeschreven op het nieuwe adres. Je hoeft
de gemeente niet te verwittigen.

NAAR HET RECYCLAGEPARK
Je kan je klein gevaarlijk afval
veilig en gratis achterlaten in de
daartoe bestemde inzamelboxen
op het recyclagepark.

HERBRUIKBAAR MATERIAAL
ZOALS MEUBELS, HUISHOUDTOESTELLEN...
Deze kan je ook naar De Kringwinkel brengen (Venstraat 151a)
of door hen laten ophalen (03
217 25 10 of via mail: info@
dekringwinkelantwerpen.be).

Bedrijven en handelszaken zijn
niet welkom in De Breker.

TOEGELATEN FRACTIES
➜ cementgebonden asbest
➜ autobanden
➜ beeldschermen
➜ gemengd bouw- en sloopafval
➜ glas
➜ groenafval
➜ grof vuil
➜ hout
➜ isomo
➜ karton
➜ klein gevaarlijk afval KGA
➜ klein electro
➜ koel- en vriestoestellen
➜ metaal
➜ overleden dieren
➜ papier en karton
➜ plastic
➜ PMD
➜ zuiver steenpuin

GROF VUIL

GOED OM WETEN

MAANDELIJKSE BETALENDE
INZAMELING AAN HUIS NA
AFSPRAAK
Maak een afspraak via de Groene
Lijn (0800-94039), ten laatste
de 23ste van de maand.
Tarief: 50 euro per ophaling.

➜ Afval mag niet worden ingevoerd naar Schoten vanuit
andere gemeenten of vanuit
bedrijven. Uiteraard is de
omgekeerde beweging ook
niet gepast.
➜ Als in uw straat of wijk een
ondergrondse afvalcontainer
staat en u heeft geen bordeaux container dan dient
u geen rekening te houden
met het symbooltje REST.

WAT KAN?
Verven, inkten, lijmen en harsen, röntgenfoto’s, afvalolie,
oplosmiddelen, zuren, basen,
batterijen, tl-lampen, kwikthermometers, chemicaliën,
pesticiden, brandblusmiddelen,
rookdetectoren, naalden (enkel
in naaldcontainers), verpakkingen van kga met of zonder
restanten, frituurolie en -vetten.

INBOEDELSERVICE: JOUW
WONING LEEG VAN A TOT Z!
De inboedelservice zorgt voor
een volledige ontruiming van
je woning of appartement. Letterlijk van kelder tot zolder.
Zij demonteren, verpakken en
ontruimen de volledige inboedel. De medewerkers laten alles
netjes achter zodat je je woning
kan verhuren of verkopen.

Bedelzingen in Schoten
De meeste afvalfracties zijn gratis,
maar voor sommige wordt een
kost aangerekend. Het juiste bedrag wordt bepaald met de hulp
van een weegbrug. Het gaat om:
➜ grof vuil, gemengd bouw- en
sloopafval en grond: tarief 0,2
euro per kg
➜ zuiver steenpuin, groenafval
en hout: tarief 0,03 euro per
kg

Tip: Sorteer op voorhand zodat
Betalen kan met munten of bank- je de duurste fractie eerst uit je
kaart aan een terminal.
auto of aanhangwagen kan halen.

Je kan het grof vuil of het herbruikbaar materiaal ook zelf
naar het recyclagepark brengen.
WAT KAN?
Raadpleeg de Groene Lijn
(0800-94039).

Bij twijfel of meer uitleg: 080094039 of diftar@schoten.be

WAT KAN NIET?
Geneesmiddelen, video- en
audiocassettes, spuitbussen van
cosmetica of voedingswaren,
gloeilampen, schoonmaakmiddelen, cosmetica, gasﬂessen.

Interesse? Bel 03 217 25 10.
Bereikbaar van maandag t/m
vrijdag tussen 8.30 en 16.30 u.

Net zoals de voorbije
jaren zijn de zangerSorteerinstructies
tjes meer dan welkom in Schoten tijdens
‘Nieuwjaarkezoete’ en ‘Driekoningen’. Trek
je mooiste koningsplunje aan, stof je kroon
af en grijp je gouden staf! Op 31 december
krijgen alle kindjes die in de bibliotheek
Nieuwjaarkezoete komen zingen een leuk
cadeautje. Op 6 januari is er ook een verrassing op Schoten Schol voor wie als een
echte koning verkleed is. Heb jij het liedje
al ingeoefend?
Aangeboden door

PMD

Huis-aan-huisinzameling in de PMD-zak
ENKEL





P LASTIC FLESSEN & FLACONS

M ETALEN VERPAKKINGEN



 Huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

NIET
TOEGELATEN

 Goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

 Verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt

 Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken
en folies)

Papier-Karton

 Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)
 Piepschuim en aluminiumfolie

P-K

 Verpakkingen met kindveilige sluiting
(bv. corrosieve ontstoppers, corrosieve WC ontkalkers)
 Verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder,
rattenvergif, ...
 Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 Niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

 Verpakkingen met tenminste één van de volgende
pictogrammen:

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark





NIET TOEGELATEN

 Plastic folie verwijderen van
tijdschriften
 Samenbinden met natuurkoord of verzamelen in een
stevige kartonnen doos

Glas

D RANKKARTONS



 Vuil papier en karton
 Behangpapier

 Cellofaanpapier en
aluminiumfolie en -zakjes

Nieuwe
afvalkalender in
je brievenbus
De afvalkalender voor 2019 komt eraan. In
de loop van december krijgt elke Schotenaar
zijn nieuwe afvalkalender in de brievenbus.
Nooit meer vergeten je afval buiten te zetten?
Hang de afvalkalender op een zichtbare
plaats of installeer de gratis app ‘Recycle!’ in
de AppStore of op Google play. De app geeft
een melding wanneer je welk afval moet
buitenzetten. Afvalkalender kwijt? Je kan de
afvalkalenders ook per straat zoeken op www.
schoten.be/afvalkalender.
19 tot 24 november was het Week van de
Afvalophaler. Die week bedankten we alle
afvalophalers en recyclageparkwachters
voor hun harde werk. We deelden ook enkele
handige tips op onze Facebookpagina. Met die
tips maak jij het werk van de afvalophalers net
dat ietsje aangenamer. Hou de tips zeker in
gedachten. Je afval correct aanbieden is een
kleine moeite, maar voor de afvalophaler of
recyclageparkwachter maakt het een wereld
van verschil.

Kiezelsteentjes
begraafplaats
Een tijdje geleden werd beslist om de begraafplaats om te vormen tot begraafpark. Zo
werd het maaibeleid aangepast om de bijen
en insecten een betere kans te geven. Door
minder te maaien worden ook de grasvelden
omgezet in een frisse bloemenweide. De
gangpaden maaien we wel nog geregeld.
Een tweede maatregel die kadert in de
omvorming tot begraafpark is het aanplanten
van bodembedekkers tussen de graven. Dit
zal in twee fasen gebeuren. In een eerste
fase zullen tussen alle graven aan de klinkerpaden bodembedekkers geplant worden.
Hiervoor moeten wel alle kiezelsteentjes
die nu tussen de graven liggen, verwijderd
worden.

Emotionele waarde
Ben je als nabestaande gehecht aan
de kiezelsteentjes naast het graf van je
dierbare(n)? Dan vragen we je vriendelijk
om vóór 31 december 2018 de steentjes zelf
te verwijderen. Vanaf januari 2019 worden
ze door onze diensten zelf verwijderd. Voor
meer informatie kan je terecht in het bureel
van de begraafplaats.

Help mee de gemeentelijke
communicatie te verbeteren!
Je leest op dit moment ‘Info Schoten’. Dit wil zeggen dat je geïnteresseerd bent in gemeentelijke berichtgeving en dat je daar een
mening over hebt. En die willen we graag horen!

In de glasbollen werpen of via recyclagepark





NIET TOEGELATEN

 Scheiden van wit glas en
gekleurd glas
 Volledig leeg

 Hittebestendig glas
(bv. ovenschotels)

 Porselein en keramiek,
recipiënten in terracotta

Recycle!

Download snel
de gratis app

Meer info over de selectieve inzameling,
sorteren en recycleren:
www.fostplus.be

Sch_Afvalkalender_2019_front_003.indd 1

 Opaalglas en kristalglas

 Vlak glas zoals ramen en
spiegels
 Alle types van lampen
 Deksels of doppen

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van het
product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en recycleren van
verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid van het product of z’n
verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

26/11/2018 13:48:09

Onder het mom: ‘alles kan beter’ lanceert
de gemeente een communicatiemeting. Met
deze enquête gaan we na in welke mate
inwoners zich geïnformeerd voelen, hoe
tevreden ze zijn met de communicatie en
wat er volgens hen nog kan verbeteren. Op
die manier wilt de gemeente Schoten graag
haar dienstverlening verbeteren.
Geef jij graag je mening hierover? Surf dan
snel naar www.schoten.be/communicatie en

infoschotendecember
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vul daar de online enquête in. Meedoen kan tot
en met donderdag 20 december 2018. Door
jouw feedback kunnen we je in de toekomst
nog beter informeren. Als extraatje verloten
we onder de deelnemers van de enquête nog
een aantal prijzen:
1 geschenkbon van 100 euro
2 x 1 geschenkbon van 50 euro
4 x 1 geschenkbon van 25 euro
Alvast bedankt om ons te helpen onze
dienstverlening te verbeteren!

[ varia ]

Kerstmarkt ten voordele van
jongerenproject Koraal

Gezocht

De kerstmarkt Deuzeld is al 12 jaar een vaste waarde in onze gemeente. Op
zaterdag 15 december kan je ook dit jaar weer genieten van lekker eten, een
drankje en verschillende optredens.

Er zijn tal van redenen waarom een volwassene niet kan fietsen. Ze hebben het nooit
geleerd, zijn ooit gevallen of voelen zich
erg onzeker in het drukke verkeer. Met de
lessen ‘start to bike’ wil de sportdienst
volwassenen (opnieuw) leren fietsen,
ze weerbaarder maken in het verkeer en
hen een heleboel handige tips meegeven.
Daarvoor zijn ze nog op zoek naar enkele
gemotiveerde vrijwillige lesgevers!

De Schotense Kantorij, Cantate, Sint Franciscuskoor, Aloëtte en De Kleine Kornemuze.
De avond afsluiten gebeurt met een spetter
van formaat: ‘We Two’. Het duo Arturo Bellini en
Rocco Di Turi heeft zoals je al kan vermoeden
Italiaanse roots en heeft al duizenden optredens gespeeld in België, Nederland en Italië.
Van modern tot ‘golden oldies’: ze kunnen
het allemaal.
Voor sfeer en gezelligheid krijgt de kerstmarkt
met deze optredens alvast een dikke 10.

Cheque
De Kerstmarkt is een initiatief van vzw De
Kerstgezellen, een vrijwilligersgroep met
als doel het financieel ondersteunen van
sociale jongerenprojecten. Met de steun van
gemeente Schoten en in samenwerking met
de Algemene Markthandelaars Vereniging en
het Lokaal Dienstencentrum Cogelshof zijn ze
erin geslaagd om wijk Deuzeld een officiële
Kerstmarkt te geven.
De Kerstmarkt met gezellige kraampjes staat
naar goede gewoonte in de Stanislas Meeuslei
en de Deuzeldlaan van 15u tot 22u op
zaterdag 15 december. De markt gaat overdekt
verder in Parochiecentrum Deuzeld en LDC
Cogelshof en je kan ook in de Heilig Hartkerk
binnenwandelen voor een tentoonstelling over
kerststallen en kerkelijke schatten.

Sfeer en gezelligheid
De Kerstmarkt is doorheen de jaren uitgegroeid
tot een echte ‘happening’ waar heel wat te
beleven valt. Om 15u15 treedt in Parochiecentrum Deuzeld de toneelgroep van Huis De
Vier Notelaars (een tehuis voor volwassenen
met een verstandelijke beperking) op. Acht
bewoners van dit tehuis brengen hun eigen
versie van het sprookje “De bloemetjes van
Ida”.
Vanaf 16u kan je dan weer genieten van
een aantal kooroptredens op de trappen van
de kerk. Maar liefst zes koorgroepen zullen
aaneensluitend het beste van zichzelf komen
geven. Van de partij dit jaar zijn Jan Pirrewit,

Al sinds de eerste Kerstmarkt in 2007 gaat
het standgeld van de marktkramers integraal
naar een goed doel. Eerder waren onder andere
al Chiro Antoontje, Appel&Ei, Tejo en Sociaal
Centrum Churchilllaan aan de beurt. In totaal
werd er al voor meer dan 20 000 euro aan
donaties gedaan!
Dit jaar zal de opbrengst naar het Centrum
voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning
‘Koraal’ gaan. Zij zullen de cheque goed kunnen
gebruiken voor de inrichting van de nieuwe
familiekamer voor kinderen die er langdurig
verblijven.
Meer informatie: www.dekerstgezellen.be.

Zoek, vind en win!
Oh dennenboom, oh dennenboom… Zit
jij ook al met kerstliedjes in je hoofd? Wij
zijn alvast helemaal in Kerststemming. We
verstopten zelfs een heleboel kerstballen
in deze decembereditie van Info Schoten.
Vind jij ze allemaal?
Stuur ons het correcte aantal kerstballen
door via laura.delandsheer@schoten.be
en wie weet win jij wel één van de twintig
Schotense aankoopbonnen ter waarde
van €10!

vrijwilligers om volwassenen
(opnieuw) te leren fietsen

Tijdens de lessenreeks leren volwassenen
al dan niet opnieuw fietsen en verbeteren
ze hun fietsbehendigheid. Er wordt ook
aandacht besteed aan fietsen in het verkeer
en er wordt info gegeven over de eventuele
aankoop en onderhoud van een fiets. Het
is een praktijkgerichte cursus waar de
nodige vaardigheden worden aangeleerd om
zelfstandig in het verkeer te kunnen fietsen.

Vrijwilligers gezocht
Concreet is de sportdienst op zoek naar
twee soorten vrijwilligers. Lesgevers, om
het fietsen aan te leren, en fietsvrienden
die een of meerdere keren per week samen
met de leerling-fietsers willen gaan fietsen
om te oefenen. Spreekt een van deze vrijwilligersfuncties jou aan? Contacteer dan snel
Karen Van Staeyen via karen.vanstaeyen@
schoten.be.

Inschrijven?
Geïnteresseerde volwassenen die zich graag
inschrijven voor deze lessenreeks kunnen
dat tot 15 februari 2019.
De lessen vinden plaats op de parking van
Sporthal De Zeurt en starten op dinsdag
19 maart 2019. De lessenreeks duurt acht
weken en eindigt met een evaluatiemoment.
De kostprijs van het traject is 20 euro (gratis
voor houders van een Vrijetijdspas). In de
prijs zit een verzekering en het gebruik
van een fiets en helm. Die moet je dus niet
meebrengen!
Meer informatie: Karen Van Staeyen, karen.
vanstaeyen@schoten.be of 03 680 10 75.

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd op woensdag 19 december. In het
geval van meerdere juiste antwoorden telt
de antwoordsnelheid.

3

6 6
6

infoschotendecember

[ BELEID ]

Ontmoet de nieuwe ploeg!
Het lijkt alweer een tijdje geleden, maar op zondag 10 oktober
trokken we met z’n allen naar de stembus om een nieuw
gemeentebestuur te kiezen. Ondertussen zijn de schepenmandaten verdeeld en is de nieuwe ploeg klaar om van start
te gaan in januari. Wij stellen ze even voor!
De burgemeesterssjerp blijft ook de komende zes jaar bij Maarten De
Veuster (N-VA). Hij vormde na de verkiezingen een coalitie met Open
VLD. Dit betekent dat voormalig coalitiepartner CD&V vanaf 2019 in
de oppositie terecht komt, samen met Groen, Vlaams Belang en sp.a.
PVDA behaalde geen zetel.

Met dit nieuwe team gaat burgemeester Maarten De Veuster
de komende legislatuur tegemoet.

Burgemeester

Eerste Schepen

Tweede Schepen

Derde Schepen

Maarten De Veuster

Iefke Hendrickx

Wouter Rombouts

Charlotte Klima

Bevoegd voor het algemeen
beleid en coördinatie, politie,
brandweer, integrale veiligheid,
plechtigheden, begraafplaats en
rechtzaken.
maarten.deveuster@schoten.be
04 76 23 84 74

Bevoegd voor jeugd en gezin,
kinderopvang, senioren, zorg en
welzijn, gelijke kansen, toegankelijkheid, communicatie, onthaal.
Vervangend burgemeester.
iefke.hendrickx@schoten.be
04 75 44 16 66

Bevoegd voor openbare werken,
mobiliteit, dienst der werken,
inspraak.
wouter.rombouts@schoten.be
04 94 87 42 81

Bevoegd voor burgerzaken,
cultuur, erfgoed, toerisme en
evenementen, kerkfabrieken.
charlotte.klima@schoten.be
04 95 61 21 04

Vierde Schepen

Vijfde Schepen

Zesde Schepen

Zevende Schepen

Paul Valkeniers

Paul De Swaef

Walter Brat

Véronique D’Exelle

Bevoegd voor financiën, personeel, informatica en dierenwelzijn.
paul.valkeniers@schoten.be
04 75 62 90 01

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, patrimonium, huisvesting
en sport.
paul.deswaef@schoten.be
04 73 78 89 69

Bevoegd voor leefmilieu, afvalbeleid, groenvoorzieningen en
duurzaamheid.
walter.brat@schoten.be
04 68 01 85 39

Bevoegd voor Sociale zaken,
woonzorggroep Voorkempen,
lokale economie, tewerkstelling
en ontwikkelingssamenwerking.
Voorzitter van het bijzonder
comité sociale raad.
veronique.dexelle@schoten.be
03 658 40 87

De nieuwe leden van de gemeenteraad kan je na de installatievergadering op 3 januari terugvinden op
www.schoten.be/gemeenteraad.

infoschotendecember
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[ de warmste week ]

De Warmste Week in Schoten
Dat de Schotenaren een groot hart hebben, hoeven we niemand meer te vertellen. Ook dit jaar zijn er in het kader van de Warmste Week in onze gemeente
meer dan 80 acties ten voordele van verschillende goede doelen. Wij maakten
een kleine selectie, een volledig overzicht van alle warme acties vind je op www.
dewarmsteweek.stubru.be.
Verschillende drank- en eetkraampjes, acts en
muziek zorgen voor de sfeer en gezelligheid.
De opbrengst gaat naar begeleidingstehuis
Juno. Trek je loopschoenen maar alvast aan!
Supporters die niet meelopen, kunnen een
vrije bijdrage doen in de inzamelingston.
Woensdag 19 december van 17u tot 21u
Atletiekpiste Louis Wouters, Park van Schoten
5 euro

Kerstkaartenverkoop

Propere Poep Deel 3

33 Kleine prinsessen en ridders wonen tijdelijk
in een groot kasteel genaamd CKG Horst, omdat
het thuis even niet lukt. Zij willen graag jullie
harten veroveren met mooie, zelfgetekende
kerstkaarten. De kerstkaarten zitten in een
pakje van 4 en kosten 5 euro. Met de opbrengst
willen de prinsessen en ridders graag eens
buiten hun kasteel treden en de wijde wereld
verkennen! Help jij hen mee aan een uitstapje?
Verkoop nog tot en met maandag 24 december
Bestellen via een medewerker van Koraal of
via allstars@koraal.be
Een pakje van 4 kerstkaarten kost 5 euro

Jan, Lukas en Warre zijn 10 jaar oud en
verkopen voor het derde jaar op rij toiletpapier
om het kinderkankerfonds te steunen. Ze gaan
deur aan deur met hun gocart compleet met
speciaal gemaakte aanhangwagen. Het drietal
doet dit al sinds 2016 op eigen initiatief!
Het drietal gaat nog op pad doorheen Schoten
tot en met vrijdag 21 december

Exclusief
cultuurcentrumbiertje
Wist je dat Cultuurcentrum De Kaekelaar
vernoemd werd naar de ‘Kaekelepomp’
die er destijds stond? De Kaekelepomp
was een belangrijke waterbron en geliefkoosde ontmoetingsplaats voor de
Schotenaren. Dat wil het cultuurcentrum
nog steeds zijn, dit keer met een eigen
‘pompbiertje’. Het pompbiertje is een
blond bier van hoge gisting met nagisting
op de fles. Het bier is vol van smaak
en laat zich vlot drinken. Exclusief mét
een gelimiteerde oplage van slechts 400
flesjes, snel zijn is dus de boodschap!
Het pompbier kan je vanaf december
aankopen tijdens de openingsuren van

Ketnet Koekenbak
Deuzeldpark
Elke dag in de week van 10 december zal
telkens een klas van basisschool Deuzeldpark
koekjes verkopen in een winkeltje op de speelplaats. Het winkeltje is geopend tijdens de
speeltijd van 15u05 en wordt elke schooldag
bemand door twee klassen. De koekjes worden
door de kinderen zelf gebakken thuis en/of in
de klas! Dit alles ten voordele van Klik Schoten
vzw – Appel&Ei!
Van maandag 10 december tot en met vrijdag
14 december
Winkeltje: elke schooldag om 15u05
Kostprijs: €1 per koek
Jozef Cogelslei 2
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Schoten loopt warm!
De sportdienst van de gemeente Schoten wil
graag zoveel mogelijk Schotenaren op een
leuke, gezellige manier aan het bewegen
krijgen voor het goede doel. Op woensdag
19 december kan je van 17u tot 21u komen
wandelen, lopen, springen, huppelen… op de
sfeervol verlichte atletiekpiste Louis Wouters in
het Park van Schoten. Voor 5 euro inschrijvingsgeld ben je verzekerd, krijg je vrije toegang
tot de piste en ontvang je een mooie button.
In de Wolken, Klaas Nachtergaele

de vrijetijdsbalie en tijdens de activiteiten
van het cultuurcentrum. Je kan het biertje
ook drinken in de Foyer.
4 euro per flesje, cadeaudoosje met 4 flesjes
kost 15 euro
Zolang de voorraad strekt
De opbrengst gaat naar Feestvarken vzw

Pralineverkoop
Campus Kajee verkoopt samen met de
leerlingen van de school en het internaat
heerlijke Belgische pralines ten voordele van
begeleidingstehuis Juno. Plaats je bestelling
bij een van de leerlingen of via het secretariaat.
Bestellingen moeten cash betaald worden.
Op donderdag 20 december en vrijdag 21
december krijgen de leerlingen hun bestelde
pralines mee of kan je de pralines afhalen op
het secretariaat van Campus Kajee.
Bestellingen plaatsen kan nog tot en met
maandag 17 december
Een doosje van 250 gram pralines kost
7,50 euro

Inpakactie
Heb jij ook altijd last van inpakstress op het
allerlaatste moment? Vliegen de linten rond je
heen en plakt de plakband overal behalve op je
cadeaus? Vrees niet langer! De cultuurdienst
organiseert op zondag 23 december een heuse
inpakactie, waar je voor een vrije gift je pakjes
kan laten inpakken. Die zondag vinden er nog
allerlei andere leuke activiteiten plaats van de
cultuurdienst, jeugddienst en de gezinsbond
in CC De Kaekelaar, allemaal ten voordele van
Feestvarken vzw!
Zondag 23 december van 11u tot 17u,
cultuurcentrum De Kaekelaar
Vrije gift
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Appelgebak in de bib
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Een goed boek, een dampende tas koffie en
een lekker stuk appelcake. Wat kan je hart nog
meer verlangen?
Van 10 tot 24 december in de Braembibliotheek, Sint-Cordulaplein 13
Vrije gift. Actie ten voordele van Appel&Ei
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Tips & Tricks, Philip Van Ootegem
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[ veiligheid ]

Met een veilige knal het nieuwe jaar in
De regels rond vuurwerk in Schoten

We kunnen stilaan beginnen aftellen naar het nieuwe jaar, want over een dikke
twee weken staat 2019 voor de deur. Traditiegewijs wordt er dan om middernacht heel wat vuurwerk afgestoken. Omdat het afsteken van feestvuurwerk
best wel wat gevaren met zich meebrengt, informeren we je graag over wat
kan en niet kan in onze gemeente.
Er bestaan twee soorten vuurwerk: nietontploffend vuurwerk (dat ondanks zijn
benaming toch een licht- en knaleffect geeft)
en ontploffend vuurwerk. Ontploffend vuurwerk
is niet toegestaan in onze gemeente, omdat
het risico op ongevallen en schade hierbij veel
groter is. Ook het oplaten van wensballonnen
is verboden.
In Schoten mag je dus enkel niet-ontploffend
vuurwerk afsteken. Hiervoor geldt wel een
meldingsplicht. Wanneer je vuurwerk aankoopt
en wilt afsteken, moet je dit melden via www.
schoten.be/vuurwerk, en dit ten laatste op 31
december 2018 voor 12u ’s middags.

Erkende verkoper
In onze gemeente kan je voor veilig en
gekeurd vuurwerk terecht op slechts één plek:
Molenberghs Verfspeciaalzaak (Paalstraat
317). Dit is het enige erkende verkooppunt in
Schoten. De verkopers informeren je graag of
hun feestvuurwerk al dan niet ontploffend of
toegestaan is op ons grondgebied.

Hoe steek je vuurwerk veilig af?
• Koop je vuurwerk enkel in een speciaalzaak.
Enkel zo ben je zeker dat het veilig en
gekeurd is.
• Laat vuurwerk niet afsteken door minderjarigen.
• Bewaar niet meer dan 1 kilogram pyrotechnisch sas. Dit is de ontstekende stof,
vaak buskruit, in de vuurwerkpijlen. Laat je
hiervoor informeren door de verkopers, want
1 kilogram vuurwerk is niet altijd gelijk aan
1 kilogram pyrotechnisch sas!
• Bewaar het vuurwerk in een goed gesloten
doos, op een koele en droge plaats buiten
bereik van kinderen.
• Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
• Steek vuurwerk enkel af als je nuchter bent.
• Laat omstaanders voldoende afstand
nemen. Raadpleeg hiervoor de aanwijzingen
op de verpakking. Houd ook rekening met
woningen (rieten daken), geparkeerde
wagens, bomen en planten…
• Voorzie water en/of zand of andere blusmiddelen.

• Doof onmiddellijk vonken, gensters en
terugvallende resten.
• Steek maar 1 element tegelijk aan. Enkel
gediplomeerde pyrotechniekers kunnen
veilig meerdere elementen aansteken.
• Richt nooit vuurwerk op iets of iemand.
• Draag een veiligheidsbril.
• Gebruik bij voorkeur een aansteeklont om
vuurwerk aan te steken, geen lucifers of
een aansteker.
• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een
buis stevig in de grond en steek er dan de
stok van de pijl in.
• Steek vuurwerk nooit een tweede keer aan.
Gooi het weg als het niet van de eerste keer
afgaat.
• Steek nooit vuurwerk vanuit je hand af. Je
loopt risico op ernstige brandwonden aan je
gezicht en ledematen. Je zou bovendien niet
de eerste zijn die zijn of haar hand verliest
of blind wordt als gevolg van ontploffend
vuurwerk…
• Houd dieren op een veilige plaats: honden
en paarden verafschuwen vuurwerk!
• Afval van vuurwerk hoort bij het restafval.
Vuurwerk dat niet afgegaan is deponeer
je bij het Klein Gevaarlijk Afval op het
containerpark.
Houd jij je mee aan bovenstaande veiligheidsvoorschriften? Zo kunnen we zonder
ongelukken iedereen een ‘gelukkig nieuwjaar’
wensen!

Vuurwerk en (huis)dieren, niet altijd de beste vrienden!
Terwijl wij massaal naar buiten trekken om
middernacht tijdens oudejaarsavond om van
het vuurwerk te genieten, zijn er anderen die
er niet zo van genieten. Heel vaak zijn dieren
bang van de luide knallen en lopen ze in
paniek weg. Dierenarts Inge Reynders van
DAP Curavida legt uit.
Waarom zijn sommige dieren zo bang van
vuurwerk?
INGE: “Vuurwerk doet denken aan donder
en bliksem. Huisdieren weten niet wat dat
is, kunnen het geluid niet plaatsen. Het is
voor hen een natuurlijke reflex om hiervoor
te schuilen of zelfs te vluchten. Je ziet vaak
dat ze tijdens vuurwerk de neiging krijgen om
ergens onder te kruipen.”
Bij sommige dieren komt het vaker voor dan
andere?
INGE: “Er is heel veel verschil in gevoeligheid
tussen dieren. Wist je trouwens dat er ook
hoogsensitieve dieren bestaan? Het spreekt
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dus voor zich dat de ene hond of kat het zich
al harder aantrekt dan de andere. Standaard
kan je er wel vanop aan gaan dat honden het
erg onaangenaam vinden. Paarden durven ook
al eens in paniek schieten.”
Hoe herken ik ‘vuurwerkangst’ bij mijn
huisdier en hoe ga ik ermee om?
INGE: “Vuurwerkangst kan je moeilijk op
voorhand testen. Je komt er meestal pas
achter wanneer de eerste knallen klinken, en
dan is het natuurlijk al te laat. Typisch gedrag
is huilen, beven, blaffen en/of schuilen. Neem
je dier niet op de schoot of begin het niet extra
te troosten, want zo bevestig je de angst. Blijf
gewoon normaal tegen hond of kat doen.”
Hoe kan ik het mijn huisdier zo comfortabel
mogelijk maken tijdens de jaarwisseling?
INGE: “Eerst en vooral: houd je dieren binnen.
Ook katten die het gewend zijn om buiten
te mogen. Laat je honden dus ruim voor de
knallen nog snel een plasje doen. Sluit de
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ramen en deuren, eventueel ook de gordijnen
zodat je zoveel mogelijk geluid buitensluit.
Er bestaat medicatie om bange huisdieren door
de avond te helpen, maar hiermee moet je al
enkele dagen op voorhand starten om effect
te hebben. Jaarlijks krijg ik wel een aantal
bezorgde baasjes over de vloer die weten dat
hun hond of kat heel erg reageert. De medicatie
gaat van homeopathische productjes om de
drempelwaarde van angst te verhogen, tot
zware medicatie die erop gericht is je dier
met zo weinig mogelijk trauma doorheen de
avond te loodsen.”
Kan ik mijn dier trainen op het omgaan met
knallen en luide geluiden?
INGE: “Zeker en vast niet. Het kan een
averechts effect hebben en de angst zelfs
nog erger maken. Probeer dit dus zeker niet
te trainen! Je hebt meer kans om de angst
te verergeren je huisdier zelfs bang van jou te
maken. En dan sta je verder van huis!”
Meer tips op www.huisdierinfo.be.

[ veiligheid ]

De wijkinspecteur

Deel 3 uit de driedelige reeks ‘jouw aanspreekpunt op straat’
Wijkinspecteurs zijn de aanspreekpunten
op straat voor de politiezone Schoten. Nancy
Thys is wijkagent in de wijk Deuzeld: “In mijn
job moet ik een soort duizendpoot zijn.”
De wijkwerking is een van de hoekstenen van
de politiezone Schoten. Wijkinspecteurs zorgen
onder meer voor algemeen toezicht in de wijk,
verkeersveiligheid, ze geven advies en zorgen
voor opvolging van meldingen.
De meeste inwoners kennen de wijkagent van
de inschrijving bij een verhuis. “Inschrijven
van nieuwe bewoners is een belangrijke taak.
Het eerste contact met een nieuwe burger
is cruciaal. Je krijgt de mogelijkheid om je
voor te stellen en de nieuwe inwoner weet
voortaan waar hij terecht kan met zijn vragen”,
zegt Nancy.

Pas als bemiddeling echt niet lukt, verwijst
Nancy door naar andere diensten.

Dichter bij de burgers
“Na negen jaar dienst bij de interventieeenheden, wou ik een job waarbij ik dichter
bij de burgers zou staan. Het contact met de
burgers spreekt me enorm aan,” aldus Nancy.
Wijkinspecteur word je natuurlijk niet zomaar.
Daarom volgde Nancy nog een extra opleiding:
“Tijdens rollenspelen leerden we de theorie
om te zetten in de praktijk en op elke situatie
gepast te reageren. Je moet als wijkinspecteur
over een groot inlevingsvermogen beschikken.”
Ook ‘haar wijk’ ligt Nancy nauw aan het hart:
“De wijk Deuzeld gaat over in de stad Antwerpen: er staan vooral gesloten bebouwingen, er

is industrie en het is een multiculturele wijk.
Al die verschillende culturen leren kennen, dat
maakt mijn job zo boeiend.”

Veiligheid boven alles
Er kunnen zich natuurlijk altijd gevaarlijke
situaties voordoen: “Als wijkinspecteur heb
je wel het voordeel dat je het dossier en de
betrokkene meestal kent voor je ernaartoe
gaat. Wanneer we het strafblad controleren
en blijkt dat het niet aanbevolen is om alleen
ter plaatse te gaan, vragen we een collegawijkinspecteur om mee te gaan.” Gelukkig hoeft
het niet vaak zo ver te komen en is er meestal
een goede afloop. “Ik wil dan ook heel graag
wijkinspecteur blijven tot aan mijn pensioen.
Het is niet voor niets de job van mijn leven”,
sluit een trotse Nancy af.

“Ik wil voor iedereen een vertrouwd
gezicht zijn.”
“Ik wil voor iedereen een vertrouwd gezicht zijn.
Mensen moeten me kunnen vinden als aanspreekpunt”, zegt Nancy. Om iedereen beter
te leren kennen, is Nancy zichtbaar aanwezig
in de wijk. Je ziet ze vooral rondrijden op haar
fiets of je ziet haar op markten, buurtfeesten,
opendeurdagen…

Actief meedenken om
problemen op te lossen
Je kan terecht bij je wijkinspecteur met alle
politionele vragen. Maar het gaat veel verder
dan dat, vindt Nancy: “Ik krijg soms ook vragen
die ik niet zelf kan oplossen. Dan is het mijn
taak om de mensen in contact te brengen met
de juiste persoon of dienst.”
“Ook als mensen niet zelf met hun vragen
naar mij komen, moet ik oog hebben voor
sociale problemen. We hebben een belangrijke
signaalfunctie. Ik geef informatie door aan
collega’s van de recherche of de dienst Jeugd
en Gezin. Ook de gemeenschapswachten
komen elke week langs op onze afdeling
om de problemen en situaties in de wijk te
bespreken.”

Jouw
wijkinspecteur

“Alle verschillende culturen in mijn
wijk leren kennen, maakt mijn job zo
boeiend.”

Alle Schotenaren kunnen rekenen op een
gemotiveerd team van wijkinspecteurs.
De gemeente Schoten is ingedeeld in vijf
politiewijken, met elk één inspecteur. Ken
jij je wijkinspecteur al? Surf naar www.
politieschoten.be, onder ‘contact’ kan je
per straat zoeken naar de juiste persoon.

“Ik probeer veel geduld te hebben en goed te
luisteren naar de mensen. Door mensen hun
verhaal te laten doen en actief mee te denken,
kunnen we de meeste problemen oplossen.”
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[ wintersport ]

Een vrouw zonder koudwatervrees
Ellen, 63 jaar, is winterzwemmer. Ook wel beter bekend als ‘ijsbeer’. Voor sommigen lijkt het winterzwemmen een
extreme sport, voor Schotenaar Ellen is het een levensstijl. “Ik heb altijd mijn zwemkledij bij in de koffer van mijn auto”.
Hoe ben je met het ijsberen gestart?
“Door zot te doen met vriendinnen! Wij gingen
vroeger al eens joggen rond een meer en
rond september dachten we: ‘kom, we gaan
daar eens in’. We hadden het natuurlijk warm
van dat joggen! En dat viel zo goed mee dat
we het de week nadien nog eens deden. En
toen werd het dus een ritueel: eerst joggen,
dan zwemmen. Ik bleef het uiteindelijk verder
doen, het werd september, oktober, november,
december… En ik bleef zwemmen! Mijn
vriendinnen zijn halverwege wel afgehaakt
(lacht).”

"Door ijsberen ben je niet vaker ziek.
Het verhoogt zelfs je weerstand!"
Je bent er dus toevallig ingerold. Ondertussen
ben je lid van een ijsbeerclub in Deurne.
“Klopt. Ik heb ook thuis een zwemvijver, maar
ik ben lid geworden van de ijsbeerclub in
Deurne voor de sfeer. Je kleed je samen om
in de kleedkamers, je babbelt gezellig wat.”
“Bij de club heb ik ook geleerd dat er wel enige
voorbereiding komt kijken bij het winterzwemmen. Je moet jezelf op voorhand opwarmen,
maar ook na het zwemmen moet je jezelf terug
opwarmen door te douchen en bijvoorbeeld
een beetje te lopen. Als je dat niet doet, heb
je het nadien de hele dag koud.”

Zijn er voordelen voor de gezondheid?
“Vaak wordt er gedacht dat ijsberen wel vaker
ziek zullen zijn. Dat is niet waar. Een verkoudheid of griep is vaak een virus of een bacterie,
en dat kan iedereen krijgen. Toch verhoogt je
weerstand wel door het ijsberen. Een ander
voordeel is dat ik het sinds ik winterzwem
nooit koud heb. Ik draag bijvoorbeeld amper
een jas in de winter.”

"Mensen van 80 jaar zijn geen
uitzondering in onze club."
“Hartproblemen zijn er bij onze ijsbeerclub ook
nog nooit voorgekomen. De enige kwetsuren
waar je als ijsbeer soms mee te maken krijgt
zijn snijwonden. Wanneer het water in de
winter bevroren is, maken we slechts een
strook in het zwembad vrij om te zwemmen.
We doen niet al het ijs kapot. En dan moet
je dus voorzichtig zijn als je er langs zwemt,
want dat ijs snijdt.”
Vanaf welke leeftijd kan je starten met
winterzwemmen?
“Er zijn kindjes in onze club, maar dat zijn
wel uitzonderingen. De leeftijd in onze club
ligt eigenlijk vrij hoog, ik ben met mijn 63
jaar bijna de jongste! Mensen van 80 jaar
zijn geen uitzondering. Die doen dat vaak al
hun hele leven.”

“De jeugd schrijft zich vaak tegen september
in, maar die haken dan af in oktober (lacht).
Dat is dan waarschijnlijk voor een weddenschap. Hoe kouder het wordt, hoe meer er
afvallen.”
Hoe ziet een ideaal zwemuitje er uit voor jou?
“Ik heb altijd mijn zwemkledij bij in de auto. Als
ik water zie waar ik in mag, dan stop ik en dan
ga ik zwemmen. Water trekt mij enorm aan.”
“De ijsberen organiseren twee keer per jaar ‘De
Zwemmer’. Dan staan we heel vroeg op, eten
we een gezamenlijk ontbijt en dan springen we
op de fiets om zo naar de eerste zwemplaats
te rijden. Daar kleden we ons om en gaan we
het water in. Daarna stappen we weer op de
fiets om naar de volgende zwemplek te rijden.
En zo rijden we naar verschillende plaatsen.
Dat is fantastisch. Je bent onderweg met een
groep mensen die er allemaal zin in hebben,
en je komt op fantastische plaatsen waar je
normaal nooit mag zwemmen, maar wij voor
die ene dag wel de toestemming krijgen.
Afsluiten doen we met een warme tas soep.
Aan het einde van de dag zijn wij de gelukkigste
mensen op aarde!”
Veel mensen beginnen al te bibberen bij het
woord ‘ijsberen’. Heb je tips voor mensen die
er mee zouden willen starten?
“Vooral niet denken dat je het koud hebt.
Vanaf dat je denkt dat je koud hebt, héb je ook
effectief koud. Ik zal je een geheim verklappen:
iedere ijsbeer heeft koud als hij of zij het water
instapt. Je mag je er gewoon niet op focussen!
Want wanneer je uit het water stapt, geeft dat
zo’n ongelooflijk goed gevoel… Dat is niet
te beschrijven. Het geeft zo’n boost! Heel je
lichaam tintelt, je voelt je bloed stromen. Je
geest ontspant volledig.”
“Het is trouwens een goedkope sport! Je moet
enkel zwemkleren kopen! En een handdoek.
Echt waar, je moet het gewoon doen. Je voelt
je achteraf zo fantastisch!” (lacht).
Wanneer is het water toch te koud?
“In België? Voor een geoefende ijsbeer: nooit!
Je moet je wel opwarmen. Momenteel zwem
ik toch nog zeker vier minuten in het water.”

"Ik blijf veel langer in koud water
dan in warm water."
“Laatst was ik met mijn vriendinnen gaan
wandelen in de Kalmthoutse Heide en kwam
daar een vijver tegen. Een van hen zei: ‘Je gaat
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[ armoede ]

Fijne verjaardag voor elk kind!
Feestvarken vzw komt ook naar Schoten
toch niet zwemmen nu?’ Ja, dat moet je dus
écht niet tegen mij zeggen! (lacht).”
Ga je deelnemen aan de nieuwjaarsduik in
Oostende?
“Nee, niet in Oostende. Daar komt een
heleboel alcohol bij kijken en de mensen
doen het niet op een juiste manier met de
nodige opwarming. Die nieuwjaarsduik is
gewoon gevaarlijk. Het blijft een inspanning
van je hart. Je mag nooit zomaar in koud
water springen, dat is heel gevaarlijk. Je moet
eerst goed opwarmen, door bijvoorbeeld eerst
te joggen of te lopen. In onze club mag er
trouwens nooit gezwommen worden zonder
dat er een redder aanwezig is.”
“Ik doe wel mee aan de nieuwjaarsduik bij
onze club. Dat is altijd heel grappig, het
winterzwemmen op 1 januari. De leden van
de club zitten dan lekker in het water, tussen
de stukken ijs, terwijl de toeschouwers goed
ingeduffeld met hun dikke jassen, mutsen en
sjaals erop toekijken. Het contrast kan niet
groter zijn. En achteraf drinken wij ook een
lekker borreltje natuurlijk!”
Daar warm je natuurlijk ook van op. Tot
slot, mijd jij nu het verwarmde zwembad
op vakantie?
“Oh, absoluut. Dat is echt niet leuk. Ik ga er in,
omdat ik graag zwem, maar het is niets voor
mij. Dat is een andere sport. Warm water is
niet voor mij weggelegd. Enkel een hele korte
warme douche, omdat je haar wassen nu
eenmaal beter met warm water gaat (lacht).
Maar daar stap ik direct onderuit! Ik blijf veel
langer in koud water dan in warm water.”

We staan er vaak niet bij stil, maar niet ticulieren. Onlangs ging de vzw nog langs
Deuzeldpark. Zo zamelen
elk kind kan zijn of haar verjaardag vieren inze basisschool
langs de ene kant geld in om boxen te
of trakteren in de klas. Feestvarken vzw kunnen samenstellen, en langs de andere
wil ervoor zorgen dat ook kinderen die in kant vertellen ze via de educatieve pakketten
dat (kinder)armoede in België nog bestaat en
armoede leven een fijne verjaardag kun- bestreden moet worden.
nen beleven. Vanaf 1 januari 2019 komt de
vzw ook met haar werking naar Schoten. Samenwerking met sociale

diensten

Het begrip ‘kinderen in armoede’ is natuurlijk
een erg vaag begrip. Wat is armoede? Hoe kan
je dit beoordelen? Kan je dat wel? Daarom kiest
Feestvarken vzw ervoor samen te werken met
het OCMW. De sociale diensten beoordelen
welke kinderen een verjaardagspakket krijgen.
Naar schatting zal het om zo’n 200 kinderen
per jaar gaan.

De organisatie heeft twee duidelijke doelstellingen. Het eerste en belangrijkste doel is
eenvoudig: kinderen die in armoede leven
een fijne verjaardag bezorgen met een verjaardagspakket op maat.
In zo’n pakket zit een mooi en nieuw verjaardagscadeau. “De vuistregel is dat kinderen
hun cadeautje moeten kunnen terugvinden in
de speelgoedwinkel,” vertelt Koen Hendrickx,
mede-oprichter van de organisatie. Om de
nieuwste en leukste cadeaus er te kunnen
uitpikken, gaat hij ieder jaar naar de grote
internationale speelgoedbeurs in Nuremberg.
“We mikken op niets minder dan het wauwgevoel bij kinderen!”

De enige gegevens die Feestvarken vzw krijgt
zijn de geboortedatum en het geslacht van het
kind. De organisatie kent nooit de naam van
het kind, de werking verloopt volledig anoniem!
Bovendien worden de boxen samen met
cadeaupapier bezorgd aan de ouders van de
kinderen. “Een verjaardag is zo’n sterk moment
tussen ouder en kind,” vertelt Koen, “en dat
moment willen we alleen maar benadrukken.
De kinderen hoeven niet te weten dat het
pakket van onze organisatie komt.”

De warmste week
In Schoten worden er verschillende acties
georganiseerd voor De Warmste Week ten
voordele van Feestvarken vzw.
Kijk snel op www.dewarmsteweek.stubru.be
of op pagina 3 van deze Info Schoten voor
een overzicht!

In het pakket vinden kinderen ook een traktatie
waarmee ze op ‘hun’ dag de klasgenootjes
kunnen verrassen én alle benodigdheden
die ze nodig hebben om thuis een feestje
te organiseren. Denk maar aan slingers en
ballonnen, maar ook aan een zelf te bakken
cake met versiering.

Kinderarmoede bestaat, ook
in Schoten
Deurnese IJsberen vzw
Unitaslaan 84, 2100 Deurne
Voor meer informatie over lidmaatschap:
www.deurnese-ijsberen.be

Het tweede doel van Feestvarken vzw is
kinderarmoede onder de aandacht te brengen.
Hiervoor werkt de organisatie educatieve
pakketten uit voor scholen, bedrijven en par-
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FEESTVARKEN vzw
0496 69 52 81
info@feestvarkenvzw.be
www.feestvarkenvzw.be
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[ feesten ]

Geen zorgen over Bob met oudejaar
Grijp snel je Feestbiljet van De Lijn!

Het hele jaar door kan je rekenen op de chauffeurs van De Lijn om je te vervoeren.
Ook op oudejaarsnacht staan meer dan 350 medewerkers voor je klaar om je veilig
van A naar B te brengen. Geen parkeerstress, geen zorgen over een Bob en je kan
feesten zolang je wil!

dat je maakt binnen deze periode. Je activeert
je ticket door tijdens Oudjaar ‘EVENT’ te sturen
naar 4884, voor je op de bus of tram stapt.
Per sms-ticket wordt wel nog 0,15 euro
aangerekend door je provider.
Er zijn 892 tickets beschikbaar. Indien je niet
wil of meer kan registreren kan je nog steeds
terecht in de Lijnwinkels of bij de chauffeur
om je Feestbiljet aan te kopen aan dezelfde
prijs van 4 euro. Je kan ook via SMS een ticket
kopen door ‘EVENT’ te sms’en naar 4884. Je
betaalt dan ook 4 euro, exclusief providerkost.

Bus en tram in Schoten
Dankzij de steun van jouw gemeentebestuur
kan je ook dit jaar gratis gebruik maken van alle
feestbussen en –trams tijdens oud op nieuw.
Het biljet is sinds vorig jaar helemaal digitaal.
Je hoeft dus niet meer naar de gemeente om
je gratis oudejaarsnachtbiljet op te halen.

Registreer je gratis
Feestbiljet
Registreer jezelf op www.schoten.be/oudejaarsnacht voor een gratis biljet. Na je
registratie krijg je een e-mail van De Lijn

met instructies voor de activatie van jouw
SMS oudejaarsticket. Je kan tot maximum
vier gezinsleden registreren onder één
gsm-nummer. Belangrijk is wel dat iedereen
alle verplaatsingen samen maakt, want elke
reiziger moet over een geldig vervoerbewijs
beschikken.

Geldigheid
Het SMS-ticket is geldig van 31 december
2018 vanaf 18u tot 1 januari 2019 23u59. Er
is geen beperking op het aantal verplaatsingen

In Schoten kan je elk uur lijn 620 nemen
die volgend traject in beide richtingen aflegt:
Hoogstraten – Rijkevorsel – Brecht – Schoten
– Antwerpen. In buurgemeente Merksem
vervoert tramnummer 3 (P+R Merksem - P+R
Melsele) ook de hele nacht feestgangers van
en naar Antwerpen. De Lijn en de gemeente
Schoten wensen je alvast een bruisende
feestnacht en veilige verplaatsingen toe!
TIP: Op oudejaarsavond zelf nog vragen
over jouw rit? Je kan tot 4 uur ’s nachts De
Lijn contacteren via Facebook, Twitter of
Instagram.

Feestelijk bobben met de Schotense mocktail!
De verantwoordelijke Bob(ette) is tegenwoordig niet meer enkel Bereiding
aangewezen op watertjes of frisdrank. Er bestaan een heleboel • Verhit 100 milliliter water samen met de
suiker. Voeg de tijm toe en laat 15 minuten
lekkere alcoholvrije cocktails, ook wel mocktails genoemd, die
op een zacht vuurtje inkoken. Je krijgt een
even feestelijk smaken als ze eruitzien! Speciaal voor de feestsoort siroop.
dagen zochten wij een Schotense variant. Namens het Schotense • Zeef de siroop en bewaar in een flesje.
• Pers de bloedsinaasappel.
gemeentebestuur, schol!

Ingrediënten
voor 4 drankjes
100 gram suiker
5 takjes gedroogde tijm
Extra takjes tijm voor de afwerking
1 bloedsinaasappel
1 granaatappel
50 milliliter granaatappelsap
100 milliliter water
Witte limonade
Ijsblokjes
(Cocktail)shaker
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• Maak de pitjes los van de granaatappel.
• Vul een cocktailshaker met ijsblokjes, 50
milliliter granaatappelsap, 50 milliliter
versgeperst bloedsinaasappelsap en 2
eetlepels van de tijmsiroop. Goed schudden
tot alles koud is!
• Vul een glas met 3 blokjes ijs en 1 eetlepel
granaatappelpitjes. Verdeel de inhoud van
de shaker over de vier glazen en vul aan
met de limonade.
• Werk af met een takje tijm!

TIP: Voor een extra Schotense toets voeg je
nog een paar blauwe bessen toe!
Recept gebaseerd op een artikel van Libelle Lekker.
https://www.libelle-lekker.be/bekijk-recept/77178

[ feesten ]

Kom mee klinken op het nieuwe jaar!
Schoten Schol 2019

Het nieuwe jaar wordt steevast ingezet met een goed feestje onder familie Drie koningen
en vrienden, en ook de gemeente Schoten schuwt een leuk feest niet! Traditie- Schoten Schol valt dit jaar samen met Drie
getrouw organiseren we het eerste weekend van januari ‘Schoten Schol’: een Koningen. En daar hoort natuurlijk de eeuwenoude traditie van het driekoningenzingen
gigantische gratis openluchtreceptie voor alle Schotenaren!
bij! Aan de fontein zal een klein podium staan,
Op zondag 6 januari 2019 is van 11u tot 13u de
Markt de ‘place to be’ om elkaar het allerbeste
te wensen voor het nieuwe jaar. De gemeente
trakteert alvast met frietjes, pannenkoeken en
soep om de hongerige magen te spijzen. En om
de kelen te smeren is er (fair trade) wijn, bier,
glühwein, frisdrank en koffie of thee.
Burgemeester Maarten De Veuster zal de
festiviteiten officieel openen met een korte
nieuwjaarsboodschap, en daarmee ook het
startschot voor 2019 geven.
Daarna is het tijd voor muziek! Op het podium
dit jaar: Cantiamo. ‘Cantiamo’ betekent zoveel
als ‘laten we zingen’ en dat is precies wat dit
energiek gospelkoor doet. Het koor brengt zelfs
een bende live-muzikanten mee. Verwacht je
aan populaire meezingers zoals ‘Oh Happy
Day’ en ‘Oh When the Saints Go Marching in’.
En wat dacht je van onze Schotense hymne
in een gospeljasje?

Animatie voor iedereen
Wil je graag de feeststemming laten vereeuwigen op foto? Dat kan! Je kan, net zoals
vorig jaar, bij fotografe Inge Nijs je eigen
Schotense postkaart laten maken. Ga met je
gezin of vriendengroep op de foto en meteen
rolt je persoonlijke ansichtkaart met originele
achtergrond uit de printer. Een digitale kopie
krijg je toegestuurd, zo kan jij vrienden en
familieleden die niet op het Schotense
feestje van het jaar zijn, ook verrassen met
een persoonlijke nieuwjaarswens.
Ook voor de allerkleinsten is er animatie. Denk
maar aan een ballonnenclown, een draaimolen
en een interactief spel vol actie, licht en geluid!
En ja, ook volwassenen mogen zich hier zeker
op uitleven…
Voor wie na dit alles nog niet overtuigd is om te
komen, hebben we nog een laatste troefkaart:
alles is gratis!

speciaal voor alle zangertjes. De gemeente
voorziet alvast een leuke attentie!

Ga zeker ook eens zingen bij de winkeliers!
6 januari is namelijk een koopzondag.
Schoten Schol, zondag 6 januari 2019 van
11u tot 13u, Markt

Schoten, wa
zedde gij schoon
Tijdens Schoten Schol is het weer tijd om
onze eigen Schotense hymne van onder
het stof te halen. Want, Schoten Schol zou
Schoten Schol niet zijn zonder het massale
zangmoment met het mooie gemeentehuis
op de achtergrond.
Wie graag de gemeentelijke hymne meezingt,
kan de tekst geschreven door Guillaume Van
der Stighelen tevoorschijn toveren op de
smartphone via www.schoten.be/lied. Wil je
jezelf alvast voorbereiden? Hieronder vind
je het refrein alvast terug en de melodie
kan je op YouTube beluisteren via de video
‘Schoten, wa zedde gij schoon’.

Schoten Schol is altijd een gezellig samenzijn op de Markt.
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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
infoschotendecember
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Eindelijk zorgeloos fietsen op
de Botermelkbaan
Fietsers die regelmatig op de Botermelkbaan fietsen kunnen dat binnenkort
met een geruster hart doen. Het gemeentebestuur werkt een belangrijke
ontbrekende schakel weg in het fietspadennetwerk door de Botermelkbaan
haar langverwachte vrijliggende fietspaden te geven. De plannen waren al
klaar sinds 2014, maar kunnen nu pas - na een bijsturing als gevolg van een
juridische procedure -–in uitvoering gaan.
Vandaag moeten fietsers en voetgangers op
de Botermelkbaan nog gebruik maken van
een beperkte strook van de rijbaan, enkel
door een witte streep afgeschermd van het
drukke autoverkeer.

Juridische procedure
Het gemeentebestuur wilde al langer een oplossing bieden aan de onveilige fietspaden van
de Botermelkbaan, en heeft hiervoor dan ook al
enkele jaren geleden een stedenbouwkundige
oplossing aangevraagd. Deze stedenbouwkundige vergunning werd verkregen.
In het dossier zaten ook de plaatsing van
verkeerslichten op het kruispunt van de Alice
Nahonlei en de Botermelkbaan vervat, net
als de afsluiting van het kruispunt van de
Wezelsebaan met de Botermelkbaan.

Een omwonende tekende echter beroep aan
tegen de stedenbouwkundige vergunning.
Daardoor liep het dossier enkele jaren vertraging op. Ondertussen is er een oplossing
uit de bus gekomen en kunnen de werken
van start gaan.

Welke werken worden
uitgevoerd?
Aan beide kanten van de Botermelkbaan
komen vrijliggende fietspaden. Daarnaast zullen verkeerslichten het kruispunt van de Alice
Nahonlei met de Botermelkbaan beveiligen. De
Botermelkbaan met de Wezelsebaan zal niet
volledig afgesloten worden, maar het verkeer
vanuit de Wezelsebaan zal wel enkel nog maar
rechts kunnen afslaan richting ’s Gravenwezel
en Schilde. Vanuit de Botermelkbaan de
Wezelsebaan inrijden wordt verboden.

Voetgangers en fietsers behouden wel de
mogelijkheid om via de Botermelkbaan de
Wezelsebaan in te draaien, en zullen dit door
een nieuw verkeerseiland op een veilige
manier kunnen doen.
In de achterliggende straten Della Faillelaan
en Wezelsebaan zullen snelheidsremmers in
de vorm van kunststof plateaus op de rijweg
aangelegd worden.
Het gemeentebestuur verwacht in 2020 te kunnen starten met de aanleg van deze fietspaden
en de herinrichting van het kruispunt met de
Alice Nahonlei en Botermelkbaan.

Schoten wordt
weer een stukje
energiezuiniger
In het kader van het zogenaamde ‘Masterplan
Openbare Verlichting’, oftewel het ‘dimplan’
in verstaanbaar Nederlands, krijgen onder
andere de Kasteeldreef en de Kruiningenstraat nieuwe ledverlichting die bovendien
ook dimbaar is.
Voor deze overschakeling zullen een aantal
armaturen worden vervangen. Voor de rest
zal er voor bewoners van deze straten weinig
veranderen. Het dimmen van de lichten is
amper waarneembaar voor het oog.
Door de overschakeling op dimbare ledverlichting probeert de gemeente iets te doen
aan de lichtvervuiling en -hinder. Momenteel
worden de straatlampen met het meeste
vermogen (en de straatlampen die zich in
specifieke deelgebieden zoals omschreven
in het masterplan bevinden) vervangen door
leds. Hiervoor zullen een aantal bestaande
armaturen worden vervangen. Een ledlamp
verbruikt niet alleen minder, het heeft een
langere levensduur, wordt minder warm
dan een traditionele gloei- of halogeenlamp
en het is ook milieuvriendelijker in die zin
dat alle componenten van een ledlamp
recycleerbaar zijn.
De lichten zullen van 23u ’s avonds tot 6u
in de ochtend gedimd worden. Wedden dat
je het niet zal opmerken?

Gedaan met deze gevaarlijke toestanden op de Botermelkbaan.

infoschotendecember
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Meer info: www.schoten.be/masterplan-ov
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Riolerings- en wegenwerken
in Toekomstlaan en Straalstraat
Het eerste grote infrastructuurproject van 2019 is bekend. Vanaf
midden januari zal Water-Link samen met partner Aquafin een
gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Toekomstlaan en
Straalstraat. De werken duren tot ongeveer begin 2020.

Fase 1

De Stad Antwerpen en gemeente Schoten hebben Water-Link aangesteld als
rioolbeheerder. De gemeentelijke rioolbeheerder heeft als taak de riolering in
Antwerpen en Schoten verder uit te bouwen, te onderhouden en te vernieuwen.
Water-Link ging hiervoor een partnership aan met Aquafin. Het riolerings- en
wegenisproject in de Toekomstlaan en Straalstraat wordt gecoördineerd door
Aquafin.
Aannemer VBG start in januari 2019 met de werken. De werken verlopen in
verschillende fasen, waarbij de vierde en laatste fase afgerond wordt in het
voorjaar van 2020.

Fase 2

Januari 2019

Fase 1: Riolering Toekomstlaan
In de eerste fase, die start in januari 2019 en drie tot vier maanden zal duren,
wordt in de Toekomstlaan (van het kruispunt van de Maurits Luyckxstraat en
de gemeentegrens) een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Nadien wordt
de weg aangelegd op dezelfde manier als ervoor. De volledige rijbaan wordt
vernieuwd en afgewerkt tot en met de onderlaag asfalt. De toplaag asfalt
zal op een later moment aangebracht worden. Inritten van bedrijven zullen
tijdens de werken niet of beperkt bereikbaar zijn.
Voorjaar 2019

Fase 2: Afvalwaterleiding Toekomstlaan
In de Toekomstlaan, tussen de gemeentegrens en de Straalstraat, wordt een
nieuwe afvalwaterleiding aangelegd. De bestaande riolering wordt behouden
voor het afvoeren van regenwater. Na aanleg van de afvalwaterleiding wordt
de rijbaan vernieuwd en afgewerkt tot en met een onderlaag asfalt. Ook
hier wordt de toplaag op een later moment aangebracht. De werken starten
in het voorjaar van 2019, na fase 1 en zullen ook drie à vier maanden in
beslag nemen. Inritten van bedrijven zullen tijdens de werken niet of beperkt
bereikbaar zijn.

Fase 3

Augustus 2019

Fase 3: Kruispunt Toekomstlaan - Straalstraat
Na het bouwverlof in juli wordt er gestart aan de derde fase van dit project.
Na de rioleringswerken onder dit kruispunt wordt het kruispunt vernieuwd. Om
de snelheid van het verkeer te doen dalen wordt er hier een verkeersplateau
aangelegd. De werken duren ongeveer twee maanden.

Fase 4

Najaar 2019

Fase 4: Riolering Straalstraat
Ook in de Straalstraat wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Nadien wordt de wegenis vernieuwd. De Straalstraat krijgt wel een nieuw
ontwerp. Zo zal er aan de zijde van de bebouwing een nieuw, breder voetpad
in betonstraatstenen worden aangelegd. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt
én er wordt een dubbelrichtingfietspad in rode asfalt aangelegd aan de zijde
van de Brug van den Azijn. Deze werken starten in het najaar van 2019 en
duren ongeveer drie maanden.
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De gemeente investeert in haar infrastructuur
Het afgelopen jaar realiseerde de gemeente
een aantal dringende infrastructuurdossiers en bood hiermee een oplossing
voor enkele structurele problemen. Een
overzichtje van de belangrijkste verwezenlijkingen in 2018. P.S. Benieuwd naar de
plannen voor de komende jaren? Neem dan
snel een kijkje onderaan.

Gerealiseerde werken 2018
Heraanleg Nachtegalenlei
In de Nachtegalenlei werd dit jaar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Op dit moment
worden de grachten verder uitgebouwd en
gesaneerd (proper gemaakt). Daarna wordt
de weg in een keer mee vernieuwd.
Omvorming Eethuisbeek tot regenwaterafvoer
Water-link vormde de afgeschafte Eethuisbeek
tussen de Eduard Steursstraat en de Stanislas
Meeuslei om tot een regenwaterafvoer.
Kruispunt Paalstraat – Theofiel Van Cauwenberghslei
Door het zware busverkeer was de kruising op
de Paalstraat ter hoogte van de Theofiel Van
Cauwenberghslei verzakt. Afgelopen zomer
pakte het gemeentebestuur de problemen aan
en liet er gloednieuw okergeel asfalt leggen. Om
toch iets leuks te koppelen aan de broodnodige
infrastructuurwerken werd tijdens de werken
de ‘Pracht- en Praalstraat’ georganiseerd.
Regenwater wijk Bloemendaal
Aquafin koppelde het regenwater van de wijk
Bloemendaal af van de riolering en takte het
regenwater aan op de Kopstraatbeek. WaterLink legde in een keer ook een gescheiden
rioleringsstelsel aan in de Jozef Jennesstraat.
Het ideale moment voor het gemeentebestuur
om ook daar de straat heraan te leggen en om
te vormen tot een zone 30. Hiervoor was de
Paalstraat enkele weken onderbroken.
Vervangen wegdek in De Zeurt
Eind dit jaar werden de versleten betonbanen
in wijk De Zeurt vervangen door volwaardige
wegen in asfalt. De bewoners van de Ooievaarsdreef, Fazantendreef en Reigersdreef
kregen een splinternieuwe rijweg. Ook het
zesarmig kruispunt werd opnieuw gelegd, met
een verhoging in klinkers.
Bij wegenwerken kan hinder voor bewoners of doorgaand verkeer niet uitgesloten worden. We hopen daarom dat iedereen
deze gedachte in het hoofd kan houden: ‘een omelet kan je
niet maken zonder eieren te breken’. Met andere woorden:
de hinder is maar tijdelijk, het resultaat permanent!

infoschotendecember

Geplande werken 2019-2020
Afkoppelen Toekomstlaan
Het eerste werk van 2019. Rioolbeheerder
Water-Link zal samen met partner Aquafin in de
Toekomstlaan en Straalstraat een gescheiden
rioleringsstelsel aanleggen. De weg van de
Toekomstlaan wordt na het aanleggen van
de riolering opnieuw hersteld in de oorspronkelijke staat. De wegenis van de Straalstraat
wordt heringericht. Midden januari wordt er
gestart aan de eerste fase van deze werken.
Lees er meer over op pagina 13.

enkele voorstellen uitgewerkt die in overleg
met de bewoners bijgestuurd en verfijnd
werden. Ook hier krijgen de bewoners het
uiteindelijke ontwerp later nog toegelicht.

Weg- en rioleringswerken Villerslei
Water-Link zal het regenwater van de Villerslei
afkoppelen van het zuiveringsstation en de
buffercapaciteit hierdoor uitbreiden. Dit zal
een oplossing bieden tegen de overstromingen
bij overvloedige regenval. De rioleringswerken
zullen uitgevoerd worden van het Kempisch
Kanaal tot aan de Alfons Servaislei. Het wegdek
krijgt ook een nieuwe laag. De buurtbewoners
en handelaars worden nog uitgenodigd om
mee na te denken over de nieuwe inrichting
van hun straat.

Parking Sporthal Vordenstein
De parking van Sporthal Vordenstein is
versleten en aan vervanging toe. De gemeente
investeert in een nieuwe, waterdoorlatende
verharding. De sporthal zal ook een nieuwe
riolering krijgen. De werken starten op maandag 7 januari 2019.

Weg- en rioleringswerken Borkelstraat
Samen met Water-Link vernieuwt de gemeente
de riolering in de Borkelstraat en wordt het
regenwater afgekoppeld. Ook het wegdek wordt
vernieuwd. Er werden reeds twee bewonersvergaderingen georganiseerd. Het ontwerp
krijgt stilaan vorm en zal binnenkort aan de
bewoners worden gepresenteerd.
Weg- en rioleringswerken in wijk Schotenhof
In 2020 krijgen de Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosierslei een vernieuwd rioleringsstelsel en wegdek. De ontwerper heeft per straat
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Fietspaden Botermelkbaan
Zoals eerder in deze Info Schoten aangekondigd, krijgt de Botermelkbaan veiligere
fietspaden en veiligere oversteekpunten voor
zwakke weggebruikers. Kijk voor een meer
gedetailleerde uitleg op pagina 12.

Metropoolstraat – Verbreden Albertkanaal
NV De Vlaamse Waterweg heeft plannen om
het Albertkanaal te verbreden. Hiervoor zijn
er al voorbereidende werken gestart in de
Metropoolstraat. Het hele jaar zal er wisselende hinder zijn in en ter hoogte van de
Metropoolstraat. In het voorjaar zal hiervoor
ook de Deurnesteenweg (Wijnegem), een
verlengde van de Braamstraat, gedeeltelijk
afgesloten worden. Lees meer over dit
infrastructuurdossier op pagina 15.
Voetpaden Fluitbergstraat en Nationale Werf
De voetpaden in de Fluitbergstraat en de
Nationale Werf worden terug aangelegd. De
Fluitbergstraat krijgt ook een nieuwe asfaltlaag.
In de Nationale Werf wordt de openbare
verlichting vernieuwd met leds.

[ infrastructuur ]

Voorbereidende werken verbreding
Albertkanaal en verplaatsing Hoogmolenbrug
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen
per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste
waterweg in Vlaanderen. De beperkte doorvaarthoogte en –breedte onder de bruggen
is echter een probleem. Daarom worden de
bruggen verhoogd en het kanaal verbreed op
sommige plaatsen. Voorbereidende werken
in de Metropoolstraat zijn al gestart.
Momenteel wordt volop werk gemaakt van
de verhoging van alle bruggen tot een vrije
doorvaarthoogte van 9,10 m zodat binnenschepen met vier lagen containers veilig
en vlot kunnen varen. Als dat werk afgerond
is wordt ook het kanaal zelf op bepaalde
plaatsen verbreed.
Ter voorbereiding hiervan zijn op maandag
26 november al grote voorbereidende werken
gestart in de Metropoolstraat. Deze duren nog
tot midden 2019 en zorgen jammer genoeg
voor flinke verkeershinder.

Fase 1

fietsen. Voor hun comfort komt er ter hoogte
van de Korte Braamstraat een makkelijke oprit
naar het jaagpad.

Verplaatsen nutsleidingen
tussen Kruiningenstraat en
Hoogmolenbrug

Fase 2

Grote hinder Metropoolstraat
Van 26 november 2018 tot eind februari 2019

Vooraleer het Albertkanaal wordt verbreed,
moeten de verschillende nutsleidingen
die nu nog relatief dicht naast het kanaal
liggen, verplaatst worden. Om dit werk te
kunnen uitvoeren, neemt de aannemer op
de Metropoolstraat één rijstrook in ter hoogte
van de Kruiningenstraat. Het autoverkeer kan
beurtelings passeren, dit wordt geregeld via
tijdelijke verkeerslichten. In de ochtendspits
zal het verkeer richting Antwerpen een langere
groenfase krijgen, in de avondspits het verkeer
richting Schoten. Tijdens de kerstvakantie
wordt de Metropoolstraat sowieso volledig
vrijgemaakt zodat het verkeer weer eventjes
vlot door de Metropoolstraat kan.
Fietsers ondervinden in principe weinig hinder
van deze werken, zij kunnen via het jaagpad

Op zeebenen naar je werk
DeWaterbus meert ook aan in Schoten
Nu alle wegen oververzadigd raken, wordt er meer en
meer gezocht naar alternatieve vervoersmogelijkheden,
liefst duurzame. DeWaterbus is daar een mooi voorbeeld
van. Wie droomt er niet van om vanaf het water de
dagelijkse file naar het werk voorbij te varen? Bovendien

mag je fiets gratis mee!

Het Antwerpse Havenbedrijf zoekt volop naar
manieren om de bereikbaarheid van de haven
te verhogen en meteen ook het wegennet rond
Antwerpen te ontlasten. Het Albertkanaal ver-

bindt een aantal filegevoelige gemeenten ten
oosten van Antwerpen met de stad en de haven.
Daardoor vormt het de ideale ader om vervoer
over water van en naar de stad in te richten.

Voorjaar 2019

Met deze hippe waterbus kan je in 2019 naar stad Antwerpen.

Vanaf het voorjaar van 2019 zal DeWaterbus
op het Albertkanaal een dagelijkse verbinding
voorzien tussen Antwerpen en Wijnegem.
DeWaterbus zal in Schoten halt houden ter
hoogte van het gebouw van nv De Scheepvaart
(Hoogmolendijk) aan de monding van het
kanaal Dessel-Schoten. Verder kan je ook nog
op- of afstappen aan de brug van de Houtlaan
in Wijnegem, de brug van den Azijn en (tijdelijk)
aan de fietsbrug van de Ijzerlaan. De eindhalte
van deze zogenaamde oostelijke lijn ligt aan
het Havenhuis in Antwerpen.
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Grote hinder Hoogmolenbrug
Van februari 2019 – mei 2019

Onderboring Albertkanaal
Weinigen weten dat via de Hoogmolenbrug
ook een gasleiding en kabeldistributie over
het Albertkanaal geleid worden. De brug wordt
echter over enkele jaren afgebroken. Zowel
gasleiding als kabels zullen daarom onder het
Albertkanaal door getrokken moeten worden
via een boring die start ter hoogte van de Korte
Braamstraat. Een spectaculair werk, waarvoor
op de Deurnesteenweg (tussen Hoogmolenbrug en Bisschoppenhoflaan) één weghelft
ingenomen zal worden als werfzone. Dit geeft
ook de mogelijkheid om een veilige corridor te
voorzien voor fietsers en voetgangers.
Over deze fase volgt later nog meer info, maar
hoe dan ook zullen ook deze werken helaas
stevige verkeershinder met zich meebrengen.

De zwakke stroming en de lagere snelheid op
het Albertkanaal maken het mogelijk om deze
lijn te bedienen met elektrische schepen, al
zal dat niet vanaf het prille begin kunnen.
Tom Verlinden, Mobility Manager Havenbedrijf
Antwerpen: “Het Havenbedrijf heeft er bewust
voor gekozen om zo snel mogelijk te starten
met het nieuwe traject met de op dit moment
beschikbare schepen, steigers en faciliteiten.
De verdere uitbouw van haltes en faciliteiten
zoals parking, elektrische fietsen, oplaadpunten, schuilhuisjes,… wordt volgende
maanden stelselmatig verder uitgewerkt en
verbeterd in samenwerking met de betrokken
gemeentes.”

Filevrij pendelen
Aangezien je fiets gratis mee aan boord mag,
opent de komst van DeWaterbus voor heel wat
pendelaars mogelijkheden om filevrij van en
naar hun werk te pendelen.
Start oostelijk traject DeWaterbus (Antwerpen – Schoten – Wijnegem): voorjaar 2019

Info over uurrooster en tarieven volgen later.
Retourticket: +/- 5 euro. Tal van kortingen en
voordelige abonnementsformules mogelijk.
www.dewaterbus.be
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[ kinderen ]

5 vragen over het opgroeiende kind
Beantwoord door het Huis van het Kind
Wat heb ik nodig voor mijn baby-uitzet? Wanneer moet ik mijn kind inschrijven
voor de kleuterschool? Waar kan ik terecht als mijn kind moeite heeft met lezen
en schrijven? Kinderen opvoeden staat garant voor een heleboel vragen. Laat
ze niet in je hoofd rondspoken!
Een vraag over kinderen of opvoeden? Daarvoor kan je terecht bij Het Huis van het Kind in
Schoten. Het Huis van het Kind bundelt een heleboel expertise onder één dak. Zo word je gemakkelijk doorverwezen naar de juiste expert
voor je vraag. Sinds kort breidde het Huis van
het Kind haar onthaal uit met een permanente
onthaalmedewerker. Dankzij deze dienstverlening kan je nog vlotter geholpen worden!
Om het je gemakkelijk te maken lijsten wij
hier alvast de vijf meest gestelde vragen op.
Toch nog een andere vraag? Kom dan gerust
eens langs.
Wat is het ‘Groeipakket’?
“Het ‘groeipakket’ is de vernieuwde kinderbijslag. De nieuwe regeling gaat vanaf januari
2019 van start en geldt voor alle kinderen
die geboren zijn vanaf 1 januari 2019. Voor
kinderen die eerder geboren zijn, blijft de oude
kinderbijslag van toepassing. Wat verandert
er dus concreet? Voor kinderen geboren in
2019 krijg je een maandelijks basisbedrag van
€163,20. Dit bedrag is voor elk kind gelijk. In
het oude stelsel was dit anders: dan kreeg je
per kind een andere bijslag, afhankelijk van
de volgorde van geboorte.”
Carolien, onthaalmedewerker Huis van het Kind

Hoe ga ik om met een kindje dat fruitpap
weigert?

“Het is best mogelijk dat er eens een periode
komt dat je baby fruitpap weigert. Vaak is
dit van voorbijgaande aard. Fruit is wel een
noodzakelijk voedingsmiddel en daarom komt
het er dan op aan als ouder/opvoeder wat
creatief te zijn.
Varieer zoveel mogelijk in de soorten fruit,
maak verrassende combinaties, probeer
eens een potje fruit ... Afhankelijk van de
leeftijd van de baby kan je ook eens een
stukje zacht fruit geven waarop kan gesabbeld
worden of een fruitpap maken maar de koek
apart geven. Kortom, afwisseling werkt!
Voor meer informatie kan je terecht bij de
verpleegkundige. We zoeken dan samen naar
antwoorden en tips op maat van je kindje”.
Eva, regioverpleegkundige Kind en Gezin

Help! Het GSM-gebruik van mijn tienerzoon
Mathias loopt uit de hand.
“Heel veel ouders hebben hier vragen over.
Juist weten hoe te reageren is vaak niet simpel! De smartphone wordt vaak ook niet alleen
gebruikt om ‘online’ te zijn, maar ook om huiswerk te maken en dingen snel op te zoeken.
Als het aantal uren ‘schermtijd’ van je zoon of
dochter uit de hand loopt, kan je dit beperken
door er een bepaalde tijd op te zetten. Je kan
je tiener nog de autonomie geven om deze
tijd zelf efficiënt te organiseren. Je kan ook
eventueel belonen met extra tijd. Zo stimuleer
je je kind om de schermtijd goed te besteden.
Maak duidelijke afspraken en stel duidelijke
grenzen. Maar wees je ook bewust van je
eigen voorbeeldfunctie: hoe vaak check jij je
berichten, lees jij nog snel een mail of pas je
je Facebookstatus aan? Een kind spiegelt zich
aan de houding van de ouder(s)!”
Inke, opvoedingspunt Schoten

Ik ben gevlucht uit mijn thuisland en woon
sinds kort in Schoten. Mijn gezin wil graag
de Nederlandse taal leren.
“Het Agentschap Integratie en Inburgering
geeft je alle informatie over Nederlands leren
en oefenen. Na een test of gesprek verwijzen
we je door naar de cursus die het beste bij
jullie past. Je kan ook inschrijven voor een
gratis inburgeringsprogramma. Dan volg je
lessen Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. Je leert over werken, wonen,
onderwijs, je rechten en plichten en nog veel
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meer. Ook krijg je begeleiding en informatie
over werk, opleiding, sport, cultuur en vrije tijd.”
Assia, consulent Nederlandse les
Ik ben zwanger. Wanneer begin ik best te
zoeken naar kinderopvang?
“Kinderopvang en crèches zitten vaak snel
vol. Je begint dus best goed op tijd te zoeken
naar een plekje voor je kindje. Bij het Lokaal
Loket Kinderopvang kunnen we je daarbij
helpen. Wij hebben een overzicht van alle
kindercrèches en hun beschikbare plaatsen.
Dat zal je zoektocht al vergemakkelijken! Je
kan dan bij een van de beschikbare crèches
je kind inschrijven. Als je dat wilt, kunnen wij
dat ook voor je doen.”
Carolien, onthaalmedewerker Huis van het Kind
en Lokaal Loket Kinderopvang.

Huis van het Kind, Curielaan 1, 2900 Schoten
huisvanhetkind@schoten.be
www.schoten.be/huisvanhetkind
Van maandag tot donderdag van 9u tot 12u

Wie zijn de partners van
het Huis van het Kind?
Het Huis van het Kind brengt organisaties
samen die werken rond opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning. Sommige van deze organisaties
werden samen gebracht onder één dak in
de Curielaan in Schoten. Hier vind je het
consultatiebureau van Kind & Gezin voor al je
medische en psychosociale vragen over kinderen tot 3 jaar, het Agentschap Integratie en
Inburgering helpt jou en je gezin op weg met
een inburgeringscursus en de Nederlandse
les en KIOS biedt voor- en naschoolse kinderopvang aan in de Schotense basisscholen.
Ook het opvoedingspunt vind je hier terug.
Andere partners blijven zich op hun eigen
locatie inzetten voor kinderen en hun gezinnen. Dat zijn onder andere de Gezinsbond,
jeugddienst en Familiehulp. Ook voor specifieke situaties kan het Huis van het Kind je
doorverwijzen naar haar partners. Zo is er het
Mama Café voor moeders die borstvoeding
(willen) geven, het CLB voor moeilijkheden
op school en CKG Koraal – Horst voor gratis
gezinsbegeleiding aan huis.

[ samenwerking ]

“Om te lassen moet je zeker zijn van je stuk”
Leerlingen Sint-Jozefinstituut werken lasprojecten uit voor Schoten
‘Jong talent alle kansen geven’, dat is een ben.” Mattias lacht en pikt in: “Je kan wel zegmotto waar de gemeente alleen maar gen dat wij het fabriekske van de school zijn!”
achter kan staan. Met die gedachte vroeg Stevige lasnaden
ze twee jaar geleden aan de leerlingen Het mag gezegd worden: de gemeente was
van het Sint-Jozefinstituut om kapstokken heel tevreden met het afgeleverde werk van
te maken. En omdat de samenwerking zo de – toen nog vijfdejaars – leerlingen. Zelf
ze ook blij met het resultaat. Mattias
goed verliep, volgde er al snel een nieuwe waren
vertelt: “Ik was zeker en vast fier op ons werk.
Bij de kapstokken was het vooral belangrijk dat
samenwerking: een mobiel pannaveldje.
Het is een leuk groepje, de leerlingen van
– ondertussen – het zesde jaar ‘lassenconstructie’. Stuk voor stuk gemotiveerde
jongens die staan te popelen om met hun
handen aan de slag te gaan. Vooral het werken
voor echte klanten vinden ze fijn. Tom (18),
Quinten (17) en Mattias (19), drie leerlingen
uit het zesde jaar lassen-constructie vertellen
graag meer over de projecten.
“Het geeft voldoening om een écht gebruiksobject te kunnen maken, zoals bijvoorbeeld de
kapstokken die we voor jullie maakten,” zegt
Tom, 18 jaar. De kapstokken worden door de
gemeente gebruikt op evenementen, zoals
bijvoorbeeld de jongerenfuif. “Wist je trouwens
dat we ook een groot deel van de banken hier
op school maakten? Ook de tafels waar de
leerkrachten hun bokes opeten, zijn van onze
hand”, vertelt hij fier. “Het is fijn dat we iets
kunnen maken waar anderen plezier aan heb-

de lasnaden stevig genoeg waren. Daaraan kan
je zien dat het echt een stevige constructie is.”

“Wij verdienen een standbeeld!”
- Quinten

Pannaveld
Ondertussen zitten de jongens in het zesde
en laatste jaar lassen-constructie, en ook
in 2018 doet de gemeente beroep op deze
leerling-professionals. “Dit jaar maken we een
mobiel pannaveld voor de gemeente,” vertellen
de heren. Een pannaveld is een klein mobiel
voetbalveldje waarin je met behendige voetbaltrucs de tegenstander probeert af te troeven.
“Het is een iets uitdagender werk, maar we
weten dat we het kunnen.” Een gezonde dosis
zelfzekerheid ontbreekt de groep lassers zeker
niet. En dat is ook nodig; “want eens je last, is
het definitief. Je moet zeker van je stuk zijn

en goed op voorhand nadenken.” De lassers in
spe worden daarom wel eens de universitairen
met de slimme handen genoemd.
Dat het pannaveldproject omvangrijker is
dan de kapstokken is duidelijk, er zal voor
bepaalde bewerkingen zelfs extern gewerkt
moeten worden. Verwacht wordt dat het eerste
pannawedstrijdje gespeeld zal kunnen worden
in de paasvakantie van 2019.

Externe en interne
samenwerkingen
Ook leerkracht Jan Oostvogels vindt samenwerkingen met echte klanten waardevol.
“Het is zinvoller om hen aan projecten voor
echte klanten te laten werken,” zegt hij. “Dat
is immers de realiteit waarin ze na de school
terecht zullen komen.”

“Je kan wel zeggen dat wij ‘het
fabriekske’ van de school zijn.”
- Mattias
Het zijn trouwens niet alleen de leerlingen
van het zesde lassen-constructie die zullen
werken aan de pannaveldjes. Ook hun collegaleerlingen van de richting ‘mechanische vormgevingstechnieken’ dragen hun steentje bij.
“Bij projecten zoals deze proberen we zoveel
mogelijk studierichtingen te betrekken,” vertelt
Jan. “Alles draait om ervaring. We willen zoveel
mogelijk leerlingen daar een graantje van
laten meepikken.” Eerdere samenwerkingen
waren er onder andere al met Soudal en Tools
& Dies - matrijzenbouw. Ook bij de bedrijven
waar de leerlingen stage lopen zijn ze vaak
zo tevreden dat ze meteen een jobaanbieding
krijgen. “Dat is de kers op de taart”, glundert
Jan. “Al moeten we hen soms echt overtuigen
hun opleiding éérst af te maken.”

Standbeeld
De leerlingen worden voor de projecten die ze
maken voor klanten niet betaald. Ze werden
wel door de directie en leerkrachten achteraf
in de bloemetjes gezet met een grote doos
vol chips en snoep. Zelf dachten de leerlingen
eerder in een andere richting. “Ik vind dat wij
wel een standbeeld verdienen, op het midden
van de speelplaats,” lacht Quinten, maar
bedenkt zich gauw: “Alhoewel, dat zouden we
dan waarschijnlijk zélf moeten lassen!”

Deze handige kerels steken maar wat graag de handen uit de mouwen voor de gemeente.
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Sint-Jozefinstituut,
Jozef Hendrickxstraat 153
www.sjs.be – info@sjs.be
03 680 15 80
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[ assistentiewoningen ]

Feit of fictie? De assistentiewoning
Kan jij deze vier stellingen over de Groep
Assistentiewoningen ‘Schuttershof’ correct beantwoorden?

1

Een assistentiewoning kan ik enkel huren.
FICTIE. Een assistentiewoning kan je
huren, maar je kan er ook voor kiezen te
‘kopen’ via een obligatielening met woonrecht.
Dit wilt zeggen dat je door het aankopen
van een obligatiepakket het recht krijgt om
in de assistentieflat te wonen. De flat blijft
wel eigendom van het OCMW en je betaalt
een dagprijs voor de service, waaronder een
toezicht van 24u op 24u en het onderhoud
voor de gemeenschappelijke delen.
Het voordeel voor jou is dat je geen onroerende
voorheffing betaalt, omdat je geen eigenaar
bent. Een ander voordeel van de obligatielening
is dat wanneer je beslist uit de assistentiewoning te trekken, je het geld terugkrijgt. Ook in
geval van overlijden krijgen de erfgenamen
het geld terug.

2

Ik moet volledig zelfstandig kunnen
wonen om aanvraag te kunnen doen
voor een assistentiewoning.
FEIT. In een assistentiewoning woon je volledig zelfstandig. De woning is wel aangepast

en veilig. Denk bijvoorbeeld aan rolstoeltoegankelijkheid, gemakkelijk bereikbare
stopcontacten, geen drempels, een lift… In
een assistentiewoning wordt 24u op 24u
toezicht gegarandeerd. Dit wil zeggen dat als

een noodsituatie zich voordoet, je oproep altijd
wordt beantwoord. Je kan in zo’n noodsituatie
op een van de noodknoppen in de woning drukken. De hulp is er enkel voor crisissituaties,
wanneer je bijvoorbeeld gevallen bent. Je
huurt dus met andere woorden een flat zoals
je dat van een privé-eigenaar zou doen, maar
met het voordeel dat er in hoge nood een
alarmsysteem beschikbaar is.

3

Ik mag geen eigendom hebben om
aanspraak te maken op een assistentiewoning om te huren.
FICTIE. Je mag een eigendom of meerdere
eigendommen bezitten. Dit heeft geen invloed
op jouw aanvraag om te huren. Het heeft wel
een invloed op de tarieven die je zal moeten
betalen. Voor een assistentiewoning betaal je
namelijk een dagprijs en deze wordt berekend
op basis van je inkomen. Onder inkomen
verstaan we je pensioen, de waarde van je
eigendom(men) en andere extra inkomens.

4

Ik moet ouder zijn dan 65 jaar om een
assistentiewoning te kunnen huren.
FEIT. Assistentiewoningen zijn er in
principe enkel voor 65-plussers. Uitzonderingen kunnen aangevraagd worden. Deze worden
voorgelegd aan en beoordeeld door het Vlaams
Agentschap voor Zorg en Gezondheid.

Meer informatie
Graag meer weten over de assistentieflats
‘Schuttershof’ in Schoten?
Consulent seniorenhuisvesting
03 680 05 66

infoschotendecember
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[ lokale economie ]

Hoe vaak winkel jij in Schoten?
Marcella (63) en Danny (58)
Marcella: “Ik kom zeker drie of vier keer per week naar
de Paalstraat. Wij komen oorspronkelijk uit Deurne, maar
zijn speciaal verhuisd naar Schoten omdat we hier zo
lekker lokaal kunnen winkelen. Lokaal winkelen betekent
echt comfort voor ons. Als ik hier ben, loop ik bijna alle
winkels binnen. De kledingwinkels zijn soms wel wat
te duur. Dan houd ik het bij ‘windowshopping’. Meestal
gaan de kleindochters mee, maar soms vergezelt mijn
man Danny me.”
Danny: “We gaan ook geregeld eten in Schoten, dan ben
ik er wel altijd bij (lacht).”
Marcella en Danny

Welke kerstcadeaus geef jij dit jaar?
Marcella: “Wij geven geen grote kerstfeesten. Daarom
kopen we vooral kleinigheidjes als cadeau. Een leuk gadget
zoals een nieuwe pen of een strikje voor onze zoon die in
Finland woont. Dat pakje moeten we helemaal naar ginder
opsturen en dan mag het niet te groot zijn, hé.”

Eindejaarsacties
Schotense
handelaren
De eindejaarsfeesten worden
nog leuker door de acties en
koopweekends van de Schotense winkels!

Cava-actie
Ook nu wordt lokaal winkelen beloond.
Winkel en koop nog tot 31 december in de
deelnemende Schotense winkels en ontvang
een bon voor een gratis glas cava. Je kan
met de bon je gratis glaasje nuttigen in de
Riddershoeve (Kasteeldreef 40) of in het
Vijverhof (Vijverlei 13), en dat tot 31 januari
2019. Uit alle bonnetjes wordt 1 winnaar
getrokken die voor 1.000 euro aan Schotense
cadeaubonnen wint.

Jana (29)
“Ik winkel af en toe in de Paalstraat. Ik koop wel eens
boeken in Standaard Boekhandel of kleren in Nous Deux.
Ook in Hema of Kruidvat spring ik al eens binnen.”

Jana

Welke kerstcadeaus geef jij dit jaar?
“Voor kerstcadeautjes vind ik de verrassing belangrijker
dan het cadeau zelf. Een cadeau geven is leuker dan
eentje krijgen.”

Monique (68)
“Ik heb zelf jaren in Schoten gewoond, maar woon sinds
anderhalf jaar in Beveren. Ik heb af en toe nog heimwee
naar Schoten. Daarom kom ik hier zeker een keer per
maand winkelen. Toen ik hier nog woonde, was dat zeker
drie keer per week. Ik heb hier echt mijn vaste winkels
voor schoenen en kledij. Lokaal winkelen vind ik heel
belangrijk. Je kan je auto parkeren en te voet verder. Dat
is toch veel gezelliger.”

Monique

Welke kerstcadeaus geef jij dit jaar?
“Voor mijn kerstcadeaus ga ik meestal naar Inno. Maar
voor dit jaar heb ik totaal nog geen idee. Ik werk het liefst
met lijstjes. Veel handiger.”

Kelly (35)
“Ik winkel soms in de Paalstraat, vooral voor dagdagelijkse
boodschappen. Ik woon zelf in Schoten dus ik passeer er
wel geregeld. Onlangs had ik twee mappen nodig voor mijn
zoon. Ik heb ze toen gekocht in school- en kantoorwinkel
Pandava in de Paalstraat. Ik had ze evengoed thuis online
kunnen bestellen, maar dat lokaal aspect is toch wel
belangrijk voor mij. Zo steunen we de kleine zelfstandigen.”

Kelly

Welke kerstcadeaus geef jij dit jaar?
“Ik ben zelf nog volop op zoek naar kerstcadeaus. Ik denk
dat mijn zoon vooral graag centjes heeft. Maar misschien
kiezen we toch voor een Nintendo Switch.”
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Koopzondag
Op zondag 16 december zijn de winkels
uitzonderlijk geopend van 11u tot 17u.

Kerstkoopweekend
Van vrijdag 21 december tot en met zondag
23 december is het ‘Kerstkoopweekend’ in
de Paalstraat! Geniet op vrijdag van een
gezellige laatavond-shopping met winkels die
tot 23u open zijn. Op zaterdag kan je van 10u
tot 18u gaan winkelen en ook op zondag zijn
de winkels dat weekend geopend van 11u
tot 17u. In de parkeerhaven in de Paalstraat,
ter hoogte van de Kruidvat en de Leonidas,
zullen er ook een aantal leuke activiteiten
plaatsvinden. Denk maar aan kinderanimatie
en een gezellige winterbar!

Cadeaubonnen
Oeps? Geen inspiratie? Het wordt dan ook
ieder jaar moeilijker en moeilijker om een
leuk cadeau aan je schoonmoeder of zoon te
geven. Gelukkig zijn er de Schotense cadeaubonnen, waarmee je in elke deelnemende
Schotense handelaar naar hartenlust kunt
shoppen. Zo kan je man, je vriendin of je opa
zelf iets leuks uit kiezen. De cadeaubonnen
zijn te koop in Made4You (bancontact),
Optiek Van Ranst (cash) en bij de Bode van
Schoten (cash).

infoschotendecember

[ cultuur ]

Een blik in de ziel van Toon Daems
Winnaar van de Cultuurprijs Raymond Majean 2018
Toon Daems (66 jaar) mocht op 4 december de cultuurprijs in ontvangst
nemen. Je kent hem misschien vooral van zijn religieus geïnspireerde muziek,
maar er schuilt nog veel meer achter deze Schotense Toondichter. Hij liet de
redactie een kijkje in zijn leven nemen en heeft het over opgroeien, muziek,
creativiteit, maar ook over verlies. “Ieder mens heeft zijn eigen pad. Ik heb
altijd gevraagd om met muziek te kunnen bezig zijn, maar heb er wel de prijs
voor betaald”.
Toon is opgegroeid in een gezin van vier
kinderen. Hij was een nakomertje. “Ik was bij
de scouts, ik ging voetballen, maar ik ging
niet naar de muziekschool,” vertelt hij. Van
thuis uit mocht hij niet met muziek bezig
zijn. “In de jaren ’50 was het natuurlijk anders
opgroeien dan nu. Mijn twee oudere broers
waren echte primussen in de klas. De ene
werd later technisch ingenieur, de andere
waterklerk in de haven. Ik was eerder een
middelmatige student, niet slecht maar ook
geen uitblinker.” Zijn vader vond goede punten
wel heel belangrijk. “Mijn zus moest ook goede
punten halen, maar van haar werd verwacht
dat ze huisvrouw zou worden. Ik moest van
mijn vader juist ook een primus zijn, want
dan zou ik later veel geld verdienen in een
goede job.”
Toon lacht. “Eén keer had ik op mijn rapport
eens een nul op tien voor wiskunde. Ik had er
toen snel met mijn eigen pen een eentje voor
geschreven zodat het een tien zou worden.
Natuurlijk had mijn moeder dat direct door.
Je kan al raden wat er gebeurde, zeker?” Hij
trekt geamuseerd zijn schouders op. “Dat ik
heb ik maar één keer gedaan. Ik kon het maar
proberen, hé.”
Muziek maken deed Toon lang achter de rug
van zijn ouders, op zolder, in de kelder, op zijn
kamer… “Ik had een gave en ik moest en zou
daarmee bezig zijn. Dat voelde ik. Op mijn 16
jaar kocht ik zelfs een speelgoedorgeltje. Daar
kwam een afschuwelijk hels lawaai uit, maar ik
had tenminste iets om op te spelen.”

Toen al was Toon erg geïntrigeerd door religieuze muziek, het genre waar hij ook vandaag
het meest voor gekend is. “Dat heeft twee
redenen. Enerzijds werden we thuis streng
katholiek opgevoed. Iedere zondag gingen
we naar de kerk. Of je nu wou of niet, je werd
van kleins af aan meegenomen in die stroom.
Verder waren het meerstemmige stukken van
bijvoorbeeld Beethoven of Schubert die mij
echt aangrepen. Toen dacht ik: dat wil ik ook
proberen.” En zo geschiedde.

Over muziek maken
Later volgde Daems drie jaar lang zaterdagonderwijs aan de Halewijnstichting in Antwerpen.
Daar kreeg hij door de lessen harmoniecompositie meer inzicht in de manier waarop
muziekwerken zijn opgesteld. “Ik begon me
meer en meer te ontplooien en mijn eigen
persoonlijkheid in mijn muziek te steken.”
“Pas toen mijn eerste oratorium (een religieus
geïnspireerd werk voor soli, koor en orkest,
nvdr) werd opgevoerd, is mijn vader komen
luisteren. Achteraf kwam hij met tranen in zijn
ogen naar mij toe en vroeg hij: ‘Waar heb je
dat allemaal geleerd? Je hebt dat thuis toch
nooit gedaan?’”.
“Ik werd door mijn ouders toen ik jong was
nooit aangemoedigd voor iets dat ik goed
deed, maar o-wee als ik iets slecht deed! En
dat was met muziek ook zo,” zegt Toon. Of hij
zijn ouders dan iets kwalijk neemt? “Absoluut
niet. Achteraf leer je je ouders beter kennen,
en zie je waar zij vandaan komen. Zij hadden
gewoon een ander referentiekader. Ze hadden
de oorlogen meegemaakt, en mijn vader moest
na de basisschool al gaan werken. Dan pas zie
je waarom hij studies zo belangrijk vond. Hij
wou gewoon het beste voor mij.”

Over verlies
Ondertussen heeft Toon ook zelf een gezin
en kleinkinderen. “Ik heb vier kleinkinderen.
Helaas is Imke, mijn eerste kleinkind, ge-
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storven toen ze zes maanden oud was.” Hij
zwijgt even. “Geboren met een hartafwijking.
Vanaf de geboorte heeft ze niets anders
gekend dan ziekenhuizen en heeft ze twee
hartoperaties moeten ondergaan. Toen ze
stierf was het eigenlijk een bevrijding. Zowel
voor haar als voor ons. Ze had gewoon geen
kans. Nu kan ze eindelijk vrij zijn, springen,
rondlopen en dat zonder operaties, buizen en
vervelende tubes.”
“Imke heeft me geïnspireerd religieuze muziek
in de ‘harde’ betekenis van het woord, opzij
te schuiven en mij een eigen visie op religie
en spiritualiteit te vormen. Ik geloof dat je als
mens niet geboren wordt om te sterven, maar
dat je met een doel op deze aarde komt. Dat
je een reis maakt, je dingen moet leren en
dingen moet realiseren.”
“Op Imke baseerde ik mijn ‘Angel Songs’, een
twaalftal liederen over engelen. En dan bedoel
ik niet de gevleugelde wezens die uit de hemel
komen, maar de engelen in ons dagdagelijkse
leven. Iedereen kan een engel zijn voor elkaar.
Denk maar aan iemand die het juiste zegt
wanneer je het moeilijk hebt, iemand die een
arm om je heen slaat en er gewoon voor je is,
of iemand die je tegenhoudt aan het zebrapad
omdat er een auto aankomt.”

Over ziekte
“In 1987 werd er MS bij mij vastgesteld.” MS,
Multiple Sclerose, is een aandoening van het
centrale zenuwstelsel. “Toen ik de diagnose
kreeg kon ik nog stappen. Enkele jaren later
liep ik met een stok, daarna twee. En toen
kwam onvermijdelijk de rolstoel eraan.” Toon
werkte op dat moment nog in de haven als
transportcoördinator. “Ik had het geluk dat
ik kon stoppen met werken. Ik kon het ook
gewoon niet volhouden.” Toon zucht. “Tja, ik
heb altijd gevraagd om met muziek te kunnen
bezig zijn. Vroeger mocht ik het niet en tijdens
mijn job had ik er te weinig tijd voor. Ik heb
gekregen wat ik wou, maar heb er wel de prijs
voor betaald.”

[ academie ]

Over creativiteit
“Trouwens, ik schrijf niet alleen spirituele
muziek,” zegt Toon. “Ik heb een tijdje popmuziek geschreven voor een rockbandje van de
parochie hier op de Deuzeld, en in de jaren ’70
heb ik ook wat kleinkunstliederen geschreven.
Ouders en grootouders kunnen bij mij terecht
voor een gepersonaliseerd slaapliedje voor
hun kleine spruit. En dan was er recent nog
het WK-lied met Luc Caals.”
De moderne muziek van tegenwoordig vindt
Daems maar niets. “Voor mij primeert de
betekenis en de inhoud. Muziek maken om
muziek te maken doe ik niet.”

Over erkenning
“Ondertussen ben ik 50 jaar bezig met
muziek. Op mijn zestiende schreef ik mijn
eerste partituur,” glimlacht Toon. “Het was
niet gemakkelijk, maar misschien was dit de
weg die ik moest afleggen om te komen tot de
componist die ik nu ben. Daarom is het zo’n
eer om de Cultuurprijs te mogen ontvangen. Ik
zal nooit muziek schrijven met het oog op het
applaus dat ik achteraf zal ontvangen, maar
deze erkenning is leuk om te krijgen!”
Zijn enorme lijst van uitgevoerde composities,
zijn ontelbare samenwerkingen met de muziekschool en de Schotense verenigingen, zijn
grote engagement ten opzichte van jongeren
en kinderen en het internationale aanzien
dat hij kreeg met zijn Angel Songs waren
enkele van de doorslaggevende factoren voor
de Cultuurraad om Toon Daems de Cultuurprijs
toe te kennen.
Het is trouwens niet de eerste prijs die Toon
Daems wint. Eerder won hij in 2005 ook al
een compositiewedstrijd van radio Klara. Ook
de Schotense compositiewedstrijd ‘Walter
Heynen’ won hij in 2016 met zijn lied over
vluchtelingen.

Over de toekomst
“Ik sta soms versteld van de dingen die ik op
papier zet. Je moet ergens in een bepaalde
sfeer of gedachtegang zijn om muziek te
kunnen schrijven. Op commando werkt het
niet. Nu heb ik sinds juli geen noot muziek
meer geschreven. Hoe komt dat? Ik weet
het niet. Misschien is het op.” Hij haalt zijn
schouders op. “Ik heb het gevoel dat ik alles
heb geschreven dat ik wou schrijven. Ik maak
me er niet druk in. Als het komt, dan komt
het. Als het niet meer komt, dan is het ook
goed geweest.”
Toon Daems
www.toondaems.be
info@toondaems.be

Vier Kerst en Nieuwjaar
met de concerten van
Academie Schoten
De leerlingen van Academie Schoten hebben
weer een jaar hard gewerkt en geoefend, en
staan te springen om hun talent aan jou te
tonen tijdens hun Kerst- en Nieuwjaarsconcerten. Al jaren staan de concerten van de
Academie garant voor kwaliteit en veelzijdigheid. Kom jij mee genieten?

Kerstconcert - 21/12/2018
De leerlingen van Academie Schoten brengen
jullie op vrijdag 21 december alvast in kerststemming. Het gevoel van samenhorigheid
en ‘thuiskomen’ vormt de rode draad in dit
muzisch verhaal. Vier koren uit de zangafdeling
treden aan onder leiding van Hilde Korthoudt,
afgewisseld met woord, geregisseerd door Ann
Leysen. Siemen Van Gucht bespeelt de marimba (een soort van grote xylofoon) en Marc
Verbeeck zorgt voor de begeleiding op orgel.
Afspraak op vrijdag 21 december om 20u00
in de Sint-Cordulakerk. Vrije toegang. Meer
informatie op www.academieschoten.be ,
per mail via academie@schoten.be of telefonisch via 03 685 02 56. De opbrengsten van
dit concert gaan naar de Schotense sociale
kruidenier ‘Appel en Ei’.

Nieuwjaarsconcert - 19/1/2019
Goede wensen in de maand januari winnen
aan kracht mits voorzien van de juiste klanken
en akkoorden! Academie Schoten trakteert je
ook in 2019 op twee nieuwjaarsconcerten.
Het orkest ‘Pas de Quoi’ laat jouw heupen
spontaan wiegen op de tonen van de Ballroom
Suite, gecomponeerd en gedirigeerd door
Walter Mertens. Solist van dienst tijdens het
fagotconcerto van Wolfgang Amadeus Mozart
is Naomi Behaeghel.
Naast feestelijke muziek hoort ook ‘de nieuwjaarsreceptie’ steevast bij het nieuwe jaar. Voor
velen een noodzakelijk kwaad. Wat zeg je dan
in godsnaam? En tegen wie? Gaat het over
koetjes en kalfjes of worden ook gevoelige
onderwerpen niet geschuwd? De afdeling
woordkunst-drama doet dit fenomeen uit de
doeken tijdens de voorstelling!
Het nieuwjaarsconcert gaat door op zaterdag
19 januari om 14u en 16u in De Kaekelaar
(Sint-Cordulastraat 10). Online reservatie is
verplicht en kan vanaf 10 december. Kostprijs:
2 euro. Reserveren kan via de website www.
academieschoten.be, via mail op academie@
schoten.be of telefonisch op 03 685 02 56.
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Nieuw!

De muziekpartiturenbib
In de Academie is een enorme collectie aan
bladmuziek, poëziebundels en kunstboeken
aanwezig. De Academie bundelt al deze werken in haar eigen bibliotheek, die onderdeel
is van de Schotense bibliotheek.
Iedereen mag en kan muziekpartituren uitlenen bij de Academie, dus ook muzikanten die
niet behoren tot de Academie. Een deel van de
werken zijn bovendien digitaal in de catalogus
beschikbaar, en kunnen uitgeleend worden
met de e-ID. Voor de gewone ontleningen
gelden dezelfde regels en termijnen als in de
gewone bib.

Muziek voor (bijna) alle
instrumenten
De bib van de Academie bevat een schat aan
muziekinformatie. Zo vind je er partituren
voor een heleboel instrumenten van blokfluit
tot fagot, van marimba tot orgel en van
gitaar tot klavecimbel en alles daartussen.
Je vindt er ook bladmuziek voor zang. Er zijn
partituren voor beginners, gevorderden en
professionelen. Ook orkesten en koren zullen
ongetwijfeld hun ding kunnen vinden in het
enorme aanbod.
Daarnaast vind je er nog tal van informatie
over studiemethodes en pedagogische werken,
solowerken en meerstemmige werken.

Openingsuren
Jozef van Craenstraat 4, 2900 Schoten
maandag tot vrijdag:
van 9u tot 12u en van 13u tot 21u
zaterdag van 9u tot 14u
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[ instagram ]

kedyti

Lekker...
#halloween #halloweenmarkt #schoten

jordy_le_moine

pieter.serien

wearekingforaday

noeldegroote

innekebie

griete.petite

Condragulations with the amazing show
@xsammy_jo #thesupermodels #krotencompagnie
#ccdekakelaar #schoten #condragulations #drag
#show #gay #gayboy #antwerp

En we eindigen in #Schoten
@standaardboekhandel #hetelfdeuur
#broerssigneren #KLANK

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!
Zondag in het beste café @lacantinaschoten
de laatste show van 2018
#wearekingforaday #band #bandphoto #concert
#music #guildguitars #flowershirt #rockmusic
#lacantinaschoten #schoten #shadowman

marijkevanderaa

marijkevanderaa #schoten #scouts
#eerstekeeropweekend

infoschotendecember

Opvallen in Schoten doen we zo!
#fluodag #basisschoolbloemendaal #schoten
#bloemendaal #student #crazygirl #marktplein
#momlife #mijnpatéke #helmopfluotop
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Het is #stil in #schoten. Dit is een prachtig
kunstwerk. Even moeten zoeken, maar dan had het
me beet. En nu laat het me niet meer los.
#art #schotencity #rust #calm #Genieten

Slak in het park van #schoten

[ cultuur ]

Peter Holvoet-Hanssen
in de bib van Schoten

magalijanssens

#spoiled BEDANKT @gemeenteschoten
#weekendvandeklant #verwend #shoplokaal
#schoten @optiekvanranst @scalini.schoenen
@beyouandpetite @bebeautifulpnpremium_lizzy
@lanaschoten @made4you @rosas @mondvino

In 2019 sluit de bib van Schoten de poëzieweek
feestelijk af met een onvergetelijke performance
van veelbekroond dichter-voordrachtkunstenaar
Peter Holvoet-Hanssen.

Woensdag 6 februari 2019 van 20.00 – 22.00
Braembibliotheek Sint-Cordulaplein 13, Schoten
Kostprijs: 5 euro (drankje inbegrepen)
Inschrijven verplicht:
Aan de balie in de bibliotheek
03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be

De dichter-troubadour voert ons mee op een
avontuurlijke rit door de poëziegeschiedenis.
Een wervelende maar soms ook verstillende
stroom van de oerklanken van de troubadours
via Gezelle naar Van Ostaijen, om te eindigen
met eigen werk. Na een meezingfinale brengt
hij tot slot verstilling én vervoering met zijn
mooiste ‘muziekdoosgedichten’. Kom van dit
alles genieten tussen de boeken met een
drankje in de hand.

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.

Peter Holvoet-Hanssen won diverse literaire
prijzen en was stadsdichter in Antwerpen van
2010-2012. In 2018 schreef hij zijn poëzie‘testament’ “BLAUWBOEK. Gedichten voor de
grote reuzin”. Kom zijn werk alvast ontdekken
in de bibliotheek of op zijn facebookpagina
www.facebook.com/peterholvoethanssen.

Opmaak: X-OC.
Aan dit nummer werkten ook mee: fotograaf Paul
de Groot.
© Koen Broos

hi_adr

Redactie: Laura Delandsheer, Kelly Coucheir, Siebe
Nicolaï en Dominiek Diliën.

#skyisonfire #sunset #schoten #schotenvaart
#kempischkanaal #belgium #visitbelgium

Contact opnemen met Info Schoten kan via
laura.delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76,
of schriftelijk via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in maart. Raadpleeg
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

Handige nummers
Gemeentehuis
Bevolkingsdienst
Burgerlijke stand
Dienst Vrije Tijd
Jeugddienst
Milieudienst
Inspraak
OCMW
Sociale dienst
Dienst pensioenen en
sociale premies
LDC ’t Dorp
LDC Cogelshof
Politie
Brandweer
Bibliotheek
Groene Lijn (afvalvragen)

anoukleander

ready to serve you
#schoten #domuscafe #happyhalloween
#trickortreat #joker
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03 680 09 00
03 680 09 05
03 680 09 20
03 680 23 48
03 685 19 18
03 685 04 62
03 680 09 77
03 680 06 40
03 680 06 40
03 680 07 75
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 17 10
0800 94 039

infoschotendecember

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Zondag 23 december
Donderdag 10 januari
Maandag 14 januari
Dinsdag 15 januari
Woensdag 16 januari
Donderdag 17 januari
Zondag 20 januari
Zondag 20 januari
Donderdag 24 januari
Donderdag 31 januari
Zondag 3 februari
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Zondag 17 februari
Zondag 17 februari
Zondag 17 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Dinsdag 26 februari
Woensdag 6 maart
Maandag 11 maart
Dinsdag 12 maart
Woensdag 13 maart

11u
20u
14u
20u
14u
11u
11u
15u
20u
20u
14u & 16u
20u
13u30
20u
11u
14u
16u
14u
20u
14u
20u
14u
14u
20u
14u

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

Gruwelijke rijmen (6+)
Tv-tunes KNT revisited (try-out)
Call me by your name
Call me by your name
Reis naar het noorden (8+)
Rondleiding Kon. manufactuur De Wit
Duo Rosas Del Alma
Voilà! Zei de vos (4+)
Synchroon (12+)
Tet talk (16+)
Stekeblind (3+)
De wereld (8+)
Cuperus koffie
Broere
Flanders Harp Quartet
De soldaat (8+)
De soldaat (8+)
The Post
The Post
Emil en Ida van de hazelhoeve (3+)
Who’s afraid of Virginia Wolf
Tekenfabriek (6+)
I, Tonya
I, Tonya
De raket, gerommel in de ruimte

Film met workshops i.s.m. Gezinsbond
Muziek door Win Opbrouck en Ron Reuman (foto)
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Uitstap
Laatste tickets
Aperitiefconcert
Uitverkocht
Kindertheater door Anna’s Steen i.s.m. Gezinsbond
Dansvoorstelling door Tuning People en HetPaleis
jongerentheater Door Pascal Platel
Kindertheater door 4Hoog i.s.m. Gezinsbond
Kindertheater door Theater Stap
Workshop
Uitverkocht
Muziektheater door Bart Moeyaert, Esmé Bos en Bart Voet Laatste tickets
Aperitiefconcert
Uitverkocht
Kindertheater door FroeFroei.s.m. Gezinsbond
Uitverkocht
Kindertheater door FroeFroe i.s.m. Gezinsbond
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Theater door De Koe
Laatste tickets
Uitstap met workshop
Uitverkocht
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten

