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Groen licht voor groene investeringen
Uitbreiding gemeentelijke subsidies 2017
Dit jaar worden de subsidiebedragen voor
bepaalde investeringen verhoogd: enerzijds
de aanleg van een groendak, anderzijds
de plaatsing en aansluiting van een (nietverplichte) hemelwaterput, en ten derde een
energieaudit en/of warmtescan op voorwaarde
dat er nog minstens twee andere energiebesparende maatregelen getroffen worden.
Subsidies met factuurdatum 2017 dien je in
vóór 1/2/2018.

• Meer info: www.schoten.be/milieupremies.
03 685 04 62, milieudienst@schoten.be,
Verbertstraat 7, Schoten
Daarnaast blijft het ook mogelijk om een
goedkope of renteloze energielening voor de
uitvoering van energiebesparende maatregelen af te sluiten (via IGEAN) of beroep te doen
op een energiepremie van de netbeheerder
(www.eandis.be).

Overzicht groene subsidies 2017
maatregel
groendak
zonneboiler
hemelwater(ton)nen
hemelwaterinstallatie
energieaudit en/of warmtescan
autodelen

subsidiebedrag
€ 31 per m², max. € 750
€ 500
50 %, max. € 50
max. € 500
max. € 500
max. € 35
Groendak LDC Cogelshof

8 olifanten of 2500 euro voor
een bijzonder woonproject
Mensenzorg schenkt cheque aan Anapneusis
De gemeente werkt voor de huis-aan-huisophaling van textiel en oude kleren al een
aantal jaar samen met vzw Mensenzorg. Met
de opbrengsten die zij uit de verkoop en de recyclage van deze spullen halen, wordt jaarlijks
een goed doel in onze gemeente gesteund.
Vzw Mensenzorg schonk op 7 februari – op
aangeven van de gemeente – een toelage
van 2500 euro aan woonproject Anapneusis
Schoten. Het ontvangen geld wordt gebruikt
voor opsmukwerken aan de acht wooneenheden. Wist je trouwens dat Mensenzorg vorig
jaar liefst veertig ton kleren heeft ingezameld?
Dat is hetzelfde gewicht als acht olifanten!
Het Griekse woord anapneusis staat voor
opnieuw ademen/verademing. Dit project wil
dan ook huisvesting (en dus ademruimte)
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verlenen aan wie ondersteuning nodig heeft
in zijn wonen. In deze opvangkernen zitten
mensen die te maken hebben gehad met
o.a. detentie en psychiatrie, dikwijls met
een psychosociale problematiek – soms
ook maatschappelijk zwakkere personen.
De bewoners kunnen zoveel ze zelf wensen participeren aan het groepsgebeuren;
er wordt niet therapeutisch gewerkt in de
letterlijke zin van het woord. In Schoten
hebben zij een fijne ervaringen met de buren, die zorgden voor de inburgering van de
nieuwkomers en hielpen vooroordelen weg
te werken. Zo’n project valt of staat immers
met de aanvaarding door de omgeving!
• Meer info: pol.hicguet@telenet.be

2

6 6
6

Peuters in actie

Bewegen is
kinderspel
Spelen en bewegen is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van jonge kinderen: tijdens hun
peuterjaren wordt de basis gelegd voor het
aanleren van lezen, schrijven en rekenen.
Daarom organiseren het Huis van het Kind,
Kind en Preventie en de Christelijke Mutualiteit gratis doe-sessies voor (groot)ouders
en hun peuters.
Tijdens deze sessies worden er leuke bewegingsspelletjes en oefeningen aangeleerd
die de peuter helpen bij de ontwikkeling
van reflexen, zintuigen en evenwicht, besef van tijd, ruimte en eigen lichaam én
bewegingen van handen, vingers en het
hele lijf. Bijvoorbeeld bellen blazen om de
oog-mondcoördinatie te stimuleren, wiegen
in een schommelhanddoek voor de prikkeling
van het evenwichtsorgaan… Uiteraard wordt
dit alles op een heel speelse en eenvoudige
manier aangebracht, en dat onder deskundige begeleiding. Nadien kan je de oefeningen gewoon thuis verderzetten. Je hoeft je
dus enkel nog in te schrijven! Vergeet ook
zeker je badhanddoek en comfortabele outfit
niet mee te brengen! Op 31 januari vond de
eerste sessie van 2017 plaats (waarvan deze
leuke foto's getuigen), maar in de zomer en
het najaar kan ook jij erbij zijn!
• 13 juni en 3 oktober 2017, 10u00 – 11u00
• Park-iet (lokaal jeugddienst naast Riddershoeve in het park), Kasteeldreef 42
• Voor (groot)ouders met hun peuter tussen
1 en 3 jaar
• Vooraf inschrijven op naam van je peuter
via www.cm.be/agenda of www.schoten.be/ocmw of bel 03 470 21 53
• Deelname is voor iedereen gratis!
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Speeltuin Sas 6:
De drie kruisjes
Schip ahoi, maatjes! aan het balkon

Speelpret
in de paasvakantie

Door rioleringswerken in wijk Sas 6 moest de
vorige speeltuin in de Leopolddreef twee jaar
geleden plaatsmaken voor een bufferbekken.
De jeugddienst ging daarom op zoek naar een
locatie in de wijk om een nieuwe speeltuin te
installeren, één die niet alleen toegankelijk zou
zijn voor de kinderen van de wijk zelf maar ook
voor de toevallige voorbijganger. Deze locatie
vonden ze op een braakliggend stuk terrein
naast het jaagpad ter hoogte van de vaartsluis.
De Dienst der Scheepvaart, eigenaar van het
stuk grond, stemde in met de plannen van de
gemeente en na heel wat kap- en snoeiwerk
is het terrein nu klaar voor de installatie van
de speeltoestellen.

Geen zin om je tijdens de paasvakantie te vervelen? Alle vakantieactiviteiten voor kinderen
en jongeren in Schoten vind je terug in het
‘Boek(je) Vakantie’, zowel de activiteiten van
de gemeente als die van andere organisaties
en sportclubs. Maar opgelet, wees er snel
bij om je in te schrijven! Inschrijven voor de
paasvakantie kan vanaf 6 maart.

Op zaterdag 25 maart organiseert de gemeente
samen met de wijkvereniging een feestelijke
opening. “De nieuwe speeltuin zal uitgerust
zijn met een speelboot, glijbaan, duikelrek,
schommels… Dit alles in een maritiem thema
met oog voor natuurlijke materialen die mooi
opgaan in de omgeving”, aldus Joost De Bondt
en Ivan Dierckx van de jeugddienst.

Wie door de Verbertstraat rijdt of wandelt,
heeft het misschien al wel eens opgemerkt.
Aan één van de huizen hangt een mooi
balkonnetje waarbij de drie bekende, rode,
Schotense kruisjes (van het wapenschild)
in het hekwerk verwerkt zitten. Wij vroegen
ons al lange tijd af wat het verhaal daarachter zou zijn, en dus gingen we eens
aanbellen...
Hier wonen de heer en mevrouw
Vermeiren–Elst. Toen ze hier 28 jaar geleden het huis lieten bouwen, ontstond
tijdens de bouwwerken plots het idee om
in hun huis iets van de gemeente zelf te
verwerken. En dus stelde de aannemer voor
om de kruisjes van het Schotens embleem
in het balkon te creëren. En zo gebeurde!
Na bijna dertig jaar zien de kruisjes (en
de rest van het balkon en het hele huis)
er nog steeds even goed uit; misschien
wordt dit ooit wel het erfgoed van de toekomst?

In maart stapt de jeugddienst over op een
nieuw programma voor de inschrijvingen van
Grabbelpas en SWAP. Voortaan kunnen ouders
terecht op https://jeugdschoten.recreatex.be
om de activiteiten te raadplegen en om online
in te schrijven. Het digitaal platform voor de
paasvakantie zal er dus voortaan helemaal
anders uitzien.
Ook voor de zomer-, herfst-, en kerstvakantie komt er een nieuwe vakantiebrochure
‘Boek(je) Vakantie 2017’ uit. Heb je al eens
ingeschreven voor een van de activiteiten dan
krijg je die automatisch toegestuurd. Je kan 'm
ook aanvragen via www.schoten.be.

Aandacht boekenwurmen: nieuwe openingsuren bib !
Sinds 1 februari heeft de bibliotheek aangepaste
openingsuren. De bib is tegenwoordig woens-

dag open van 10u tot 20u en net als vorige
zomer sluiten de deuren vrijdagavond om 17u.

Dit is een proefperiode gebaseerd op de
resultaten van de enquête naar aanleiding
van de vrijdagavondsluiting vorige zomer. De
proefperiode duurt tot de heropening van de
Braembibliotheek. Na een evaluatie worden
de definitieve openingsuren dan vastgelegd
voor de vernieuwde Braembib.
De nieuwe openingsuren zijn dus:
MA, DI, DO: 13u00 – 20u00
WO:
10u00 – 20u00
VR:
13u00 – 17u00
ZA:
09u00 – 12u00
ZO:
gesloten

3

6 6
6

infoschotenmaart

[ erfgoeddag ]

Geboren (en getogen) in Schoten
Erfgoeddag zoekt jouw verhaal
Op zondag 23 april is het weer Erfgoeddag:
de dag waarop ons cultureel en immaterieel
erfgoed in de kijker worden gezet. Het thema
voor dit jaar is ‘zorg’. Het allereerste moment
waarop een mens van ‘zorg’ mag genieten is
wel bij zijn geboorte. Geen wonder dus dat onze
Heemkring Scot dit thema als uitgangspunt
koos voor een tentoonstelling in het Arsenaal.
Het belooft weer een interessante en drukbezochte tentoonstelling te worden!

Een stukje geschiedenis
Vóór WOII beschikte Schoten over een gasthuis
(ziekenhuis) dat gelegen was naast de pastorij
in de Verbertstraat (die eerst Gasthuisstraat
heette). Toch werden in die tijd de kinderen
vooral thuis geboren. Als er complicaties of
andere bijzondere omstandigheden waren,
dan kwam je in het gasthuis terecht.
In 1943 werd het gasthuis getroffen door
brandbommen en volledig vernield. Dit betekende dat zwangere vrouwen bij complicaties
moesten overgebracht worden naar ziekenhuizen in de omliggende gemeenten. Zo hoorden
we van een echtpaar dat zij in december
1945 nog te voet door de sneeuw door de
Calesberghse dreef richting Bartholomeus
moesten (zónder ezel)!
Na de oorlog werd het kasteeltje ‘Gelmelenhof’
tijdelijk ingericht als kraaminrichting in afwachting van de heropbouw van het gasthuis. Omdat
Schoten hiervoor echter geen toelating kreeg,
werden de plannen veranderd naar de bouw
van de kraaminrichting Verbert-Verrijdt, die wél

Foto: Gasthuis - Beeldbank

vergund werd. Dit moederhuis is ondertussen
omgebouwd tot woonzorgcentrum zodat vele
Schotenaren nu opnieuw terecht komen waar
ze begonnen zijn…

Een verhaal van mensen
In de tentoonstelling in het Arsenaal staan niet
de gebouwen centraal, maar wel de mensen
die het verloop van deze geschiedenis meegemaakt hebben. Ondanks het jammere feit
dat het hele archief van het gasthuis in de
vlammen is opgegaan, hebben we toch nog
kunnen achterhalen wie er de laatste boreling was. Zo kennen we ook de eerste en de
laatste boreling die in Gelmelenhof geboren
werden, en wellicht zijn er nog vrouwen
die hun bevalling daar kunnen navertellen.
Zeker is dat er nog veel vrouwen zijn in Schoten

die kunnen getuigen over het ‘sterrenhotel’
dat de kraaminrichting Verbert-Verrijdt vroeger
was – hoe ook de vaders verwend werden en
hoe zuster Alberta als een rots in de branding
het hele moederhuis bestuurde.
De geboorte moest ook officieel aangegeven
worden in het gemeentehuis en dat was voor
velen een hele belevenis. De ambtenaar van
de burgerlijke stand in Schoten heette Frans
Punt en deed zijn naam ook alle eer aan.
Talrijke verhalen deden dan ook de ronde over
de man die steeds de puntjes op de ‘i’ zette.
Wie geen getuigen had meegebracht voor de
aangifte, kon ook altijd beroep doen op een
aantal gelegenheidsgetuigen die in café de
Breughel of De Gilde klaar stonden om voor
een fooi en een pint als getuigen op te treden.

Oproep erfgoedprijs 2017
In 2017 wordt de tweejaarlijkse erfgoedprijs
uitgereikt. Deze bekroont een realisatie van
de voorbije vijf jaar die een wezenlijke bijdrage betekent aan het behoud, het beheer
of de betere bekendmaking van het erfgoed
van de gemeente Schoten.
De inschrijvingsformulieren en het reglement
zijn vanaf eind maart te verkrijgen in de
bibliotheek van Schoten of via www.bibliotheek.schoten.be. De inschrijvingen moeten uiterlijk op 8 mei 2017 ingediend worden
bij de bibliotheek ter attentie van het College
van Burgemeester en Schepenen. De uitreiking van de Erfgoedprijs heeft plaats op Open
Monumentendag (10 september 2017).
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[ erfgoeddag + ocmw ]

Gezocht: geboortekaartjes,
gadgets en suikerbonen
Een geboorte werd steeds aangekondigd met
een geboortekaartje en wie naar de doop kwam
kreeg suikerbonen. Deze gebruiken bestaan
nu ook nog maar zijn in de loop der jaren wel
geëvolueerd. Zo worden de geboortekaartjes
steeds vaker vervangen door digitale berichten
en worden de suikerbonen soms verruild voor
flesjes of andere gadgets.
Om de evolutie van deze gebruiken in beeld
te brengen hebben we echter de hulp van de
Schotenaren nodig. Daarom willen we een oproep doen aan alle Schotenaren om geboortekaartjes, suikerbonenzakjes, gadgets enzovoort
ter beschikking te stellen. Uiteraard zijn straffe
verhalen ook altijd welkom. Het geheel zal
gecoördineerd worden door de bibliotheek van
Schoten waar geboortekaartjes alvast bezorgd
kunnen worden. Steek alles in een enveloppe
met daarop duidelijk je naam en adres, zodat
we de kaartjes na het inscannen kunnen teruggeven. Let wel, het gaat hier alleen om kaartjes
van mensen die in Schoten geboren zijn.
Wie suikerbonen ter beschikking wil stellen,
kan een mailtje richten aan Lut Roelens, bibliothecaris van Schoten. Ook straffe verhalen
kunnen gepost worden op haar e-mailadres:
lut.roelens@schoten.be.

Zorg dragen voor erfgoed
Schoten heeft een rijke geschiedenis die de
beste zorg verdient. Alle getuigenissen worden
dan ook door Scot verzameld en met de nodige
zorg bewaard. Scot doet voortdurend inspanningen om bepaalde thema’s in de kijker te
stellen en de geïnteresseerde bevolking op
de hoogte te houden van nieuwe aanwinsten.
Sinds vorig jaar is de beeldbank volledig
vernieuwd en dat betekent dat er constant
nieuwe mogelijkheden bij komen. Wat er
allemaal mogelijk is en hoe dat in zijn werk
gaat, zal tijdens de tentoonstelling gedemonstreerd worden. Zo zal er een webexpositie
op de beeldbank gezet worden die aansluit
bij het thema ‘Geboren worden in Schoten’.
Wil je nu al een kijkje nemen op de Beeldbank?
Surf naar www.beeldbankschoten.be en ontdek er meer dan 5000 beelden!

Foto: Moederhuis - Beeldbank

Een nieuwe wind in de OCMW-keuken
Nieuwe chef voor WZC Verbert-Verrijdt
In september besliste chef-kok Dirk Van Hulle
om het OCMW van Schoten achter zich te
laten en zijn geluk in Hoogstraten te gaan
beproeven. Enkele maanden na datum heeft
onze nieuwe chef-kok Herwig Celis zijn draai
helemaal gevonden en stellen wij hem via
deze weg graag kort aan jullie voor.
Het was even wennen voor Herwig om
vanaf september elke dag vanuit het verre
Limburg in Schoten te komen werken (een
afstand van zo’n kleine 60km). Maar die
vele kilometers temperen zijn werklust
niet, integendeel. Dankzij zijn jarenlange
horecaervaring – sinds 1982 – deed Herwig
een nieuwe wind waaien in de keuken van
woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt en loopt
de dagelijkse werking op wieltjes.
Samen met drie voltijdse medewerkers in de
productie en één deeltijdse medewerker aan
de vaatwasser houdt hij de keuken draai-

ende. Zo voorzien Herwig & Co de maaltijden
voor 165 residenten in Verbert-Verrijdt, de ca.
65 kleintjes in de kinderkribbes en zo'n 150
hongerige magen in de LDC-cafetaria’s. Het
keukenteam kan rekenen op een hele groep
vrijwilligers die de werking ondersteunen op
weekdagen, weekends en feestdagen. Kortom:
365 dagen per jaar! Bij deze wil Herwig alle vrijwilligers graag enorm bedanken voor hun inzet.

Tentoonstelling 'Geboren worden in Schoten'
• 22, 23, 29, 30 april van 10u00 tot 18u00
• Arsenaal, Sint-Cordulastraat 23-25, Schoten

Foto: Slaapzaal pasgeborenen - Beeldbank
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[ schotense illustrator ]

Geknipt tekenwerk

Ingrid van Kogelenberg - illustrator, artiest, filosoof, psycholoog…
Maart is Jeugdboekenmaand en op 18 maart
is het Kinderboekendag; daarom gingen we
op zoek naar iemand die zulke boeken mee
maakt tot wat ze zijn, een illustrator! In de
Schotense Ingrid van Kogelenberg vonden
we echter véél meer dan alleen een kinderboekenillustrator. Dat vertelt ze graag zelf:
Ingrid: “Ik ben in de eerste plaats een tekenaar – dat heb ik altijd al gedaan en dat zal
ik altijd doen. Tekenen heb ik nodig, daar word
ik gelukkig van. Anders wordt ik chagrijnig
[lacht]. Ik ben begonnen aan Sint Lucas in
Antwerpen, aan een opleiding ‘vrije grafiek’.
Daarin kwamen alle mogelijke druktechnieken
aan bod, maar vooral ook veel tekenen. Ik ben
dan vormgever en pr-manager geweest bij
deSingel en Theater Zuidpool. Daarna kwam ik
in de theaterwereld terecht, als vormgever van
voorstellingsboekjes en alle promotiemateriaal
en als communicatieverzorger, maar daarnaast
was ik ook altijd vrij kunstenaar. Dat vind ik
belangrijk; als ik zou móeten leven van illustraties, dan zou het een verplichting worden
die me verkrampt en dan klopt het niet meer.
Tekenen doe ik voor mezelf.”
“In 2004 had ik het helemaal gehad met
promotiewerk en wilde ik graag met kinderen
werken, en dus ben ik toen aan een lerarenopleiding begonnen en heb zo een pedagogisch
diploma behaald. Ik kon toen gaan freelancen
in de kunsteducatie, onder andere voor HETPALEIS, Kunst in Zicht en Rasa. Mijn allereerste
opdracht was toevallig voor het Cultuurcentrum
van Schoten! In scholen ging ik daarvoor rond
met een workshop ‘Postkunst’, waarvan de
resultaten te zien waren in een tentoonstelling
in het Kasteel van Schoten.”
“Zo heb ik tien jaar lang getekend, workshops
gegeven en in alle mogelijke disciplines van

de theaterwereld gewerkt, maar op den duur
werd het me te hectisch en bevragend en
dus besloot ik vorig jaar om dat hoofdstuk af
te sluiten. Dat is iets wat je ook moet leren:
nee zeggen, ondanks alle complimenten en
verwachtingen.“
“Toevallig kwam ik daarna wel terug bij HETPALEIS terecht; zij wilden graag een soort van
invulboek voor grootouders en kleinkinderen
maken. Daar ging ik graag mee aan de slag,
en het is dan ook m'n eerste 'echte boek'
geworden: 'Het Oma en Opa ABC'. Kinderen
moeten tegenwoordig zó veel keuzes maken,
en met dit boek wou ik hen helpen om bij hun
grootouders te rade te gaan, hun roots te leren
kennen en bedding te krijgen in hun eigen
familiegeschiedenis. Als je je familietradities
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en stamboom ontdekt of dingen als ‘aha, in
mijn familie gaan ze daar zo en zo mee om’ of
‘ik heb deze karaktertrek van mijn papa’, dan
wordt je familieband automatisch versterkt.
Je staat steviger in je schoenen omdat je
beter weet wie je zelf bént. Met 'Het Oma
en Opa ABC' gaan kinderen op zoek naar
hun wortels, en krijgen (groot)ouders een
heleboel mooie kansen om over hun leven
te vertellen.”
“Het boek is opgebouwd rond een aantal
themavragen, die we gelinkt hebben aan de
letters van het alfabet. Zo is er de O van ‘oh,
ontmoeten, ondersteboven’, de P van ‘pakmij-es-vast’ en de J van ‘ja, jubelen en jaren’.
De kinderen worden uitgenodigd om heel
gerichte vragen te stellen over het leven van

[ illustratie + jeugdboekenweek ]
de (groot)ouders. Het kan gaan over hoe hun
kamer er vroeger uitzag, hoe zij feestvierden,
waar ze spijt van hebben of trots op zijn, wat
hun favoriete muziek is, en wie een speciaal
plekje in hun hart heeft. De kinderen kunnen
de antwoorden dan samen met oma en opa
invullen in het boek en er ook hun eigen ideeën
aan toe voegen.”
“Ik wilde graag dat het boek zou werken over
alle culturen heen, dus heb ik de vragen eerder
poëtisch opgesteld en heb ik met dierenfiguurtjes uit gesneden papier (paper cuttings)
gewerkt. Iedereen kan zich erin herkennen en
hangt er niet meteen de stempel van een bepaalde cultuur aan vast. Paper cuttings maak
ik al sinds m’n twintigste, en het is de techniek
waarmee ik het meest naar buiten kom omdat
het zo’n suggestieve tafereeltjes zijn waarin iedereen iets herkent. Schaduwbeelden hebben
iets magisch, en je komt ze in vele culturen
tegen. Als jong meisje volgde ik een cursus
Indonesische wayangfiguren (schaduwpoppen) maken. Zo is het bij mij begonnen. Later
knipte ik voor mijn dochtertje sprookjesfiguren
uit – achter een groot wit laken verlicht met
een bureaulamp, speelde ik voor haar verhalen.
Toen ik in HETPALEIS ging werken vormden
de schaduwfiguren de natuurlijke link tussen
tekenen en theater maken.”
“’Het Oma en Opa ABC’ staat vol met hazenfiguurtjes, maar meestal speel ik met een
vlinder en een beer in mijn tekeningen en
knipwerk – en dat hangt heel nauw samen
met mijn eigen levensverhaal. Er zijn perio-

des geweest waarin ik te weinig tekende. Het
duurde dan lang om er terug in te komen.
Dus nam ik me voor om iedere dag een kleine
tekening te maken. Sinds 2009 teken ik elke
ochtend op een klein kaartje – als geschenk
aan mijn man – de avonturen van Beer en
Vlinder (dat zijn wij). Al die kaartjes samen
zijn m’n eigen levensverhaal. De Haas in de
tekeningen is mijn introspectieve kant. Ik teken
hem graag; hij is wat piekerig en erg lenig in
zijn bewegingen. Zo zijn de hazen in het boek
terechtgekomen!”
“Na ‘Het Oma en Opa ABC’ ben ik begonnen
aan een opleiding als kindertherapeut. Bij wijze
van stage ben ik momenteel aan de slag bij
TEJO-Schoten (therapie voor jongeren). In die
therapiesessies werk ik vaak met zandspeltherapie maar ook met met tekeningen en kunst,
om de jongeren te helpen hun eigen innerlijke
wijze stem te vinden.”
“De voorbije jaren heb ik talloze verschillende
dingen gedaan, en vooral veel naar buiten
toe; ik heb veel 'in de wereld gezet'. Nu merk
ik dat het tijd is om even terug naar binnen
toe te trekken, op mezelf, in mijn atelier, waar
niets móet. Ik ga nu schetsen en schilderen
tot ik voel 'aha, dát moet naar buiten', tot iets
nieuws heeft vorm gekregen. Ik laat me niet
vastpinnen in één of andere job of positie;
ik luister naar mijn buikgevoel. Zo volgt mijn
levenspad een organische weg. Iets wat mijn
filosofie mooi verwoordt is een quote van de
Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek: ‘Als je
iets doet wat je niet leuk vindt en het wordt
een succes, dan ben je nog niet gelukkig!’”
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Lees, ontdek, creëer
en win!

Jeugdboekenmaand 2017 stelt vragen over
gender, identiteit, rolmodellen, anders zijn en
respect. We gaan op zoek naar wie we (willen)
zijn. De vijfde leerjaren van de Schotense scholen komen dit tijdens een klasspel ontdekken
via de mooiste en interessantste boeken.
De leerlingen van het ABK zorgen zoals elk
jaar met hun kunstwerkjes voor een mooie
omkadering. Uiteraard komt er ook weer een
wedstrijd voor alle Schotense kinderen. Meer
info op onze website: schoten.bibliotheek.be
en op de facebookpagina van de bib!
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[ samentuin + lopers ]

Schotense tuiniers doen het samen
Project Samentuin beloond en gesteund
Schoten viel met één van haar groene ideeën
recent in de prijzen; minister Schauvliege koos
o.a. het project ‘Samentuin Wytschot Schoten’
uit 53 ingestuurde dossiers. Het project mocht
daardoor 15.000€ ontvangen, wat integraal
in de realisatie van het nieuwe volkstuinencomplex in de Wijtschotbaan wordt gestoken.
Erik Block, schepen van milieu, natuur en
duurzame ontwikkeling, is blij met deze bekroning. “Schoten heeft in samenwerking met de
vereniging VELT en het Regionaal Landschap
de Voorkempen een ijzersterk dossier samengesteld – niet zomaar een perceel met tuintjes,
maar een heus ‘samentuincomplex’ zal het
worden!” aldus Erik Block, die ook aangeeft
dat de nadruk inderdaad zal liggen op het samenbrengen van VELT-Leden, nieuwe tuiniers,
de 4 Notelaars, sociale kruidenier Appel & Ei
én geïnteresseerde scholen. De samentuin
moet ook een gezellige plek worden waar
wandelaars uit de nabijgelegen wijken kunnen
verpozen, en misschien een biologisch geteelde courgette mee naar huis kunnen nemen.
De samentuin wordt normaal in 2018 geopend.
“Dan kunnen we eindelijk aan de mensen
van de huidige VELT-tuintjes een veilig en
hygiënisch alternatief bieden. Grote delen van
het oude tuincomplex lopen nu immers vaak
onder met verdund rioolwater en dat kan niet
de bedoeling zijn”, stelt Geert Gommers van
VELT-Nationaal. “Maar er zijn natuurlijk ook
mogelijkheden voor nieuwe mensen en daarvoor zullen we in het voorjaar een interessante
info-avond organiseren”. Erik Block: “Het is niet
de bedoeling dat we mensen zomaar aan hun
lot overlaten. Er komt een goede opleiding
en de tuiniers zullen ook letterlijk in het veld
worden begeleid”.

er komt ook meer interesse in stadslandbouw.
De vraag naar biologische tuintjes is zeer
sterk en hangt wellicht ook samen met de
druk bekeken tuinprogramma’s op televisie.
Gezond eten en recreatie in de buitenlucht

• Interesse in de Samentuin?
Mail naar milieudienst@schoten.be.

Opgepast: loslopende Schotenaars
De loopparcoursen in Schoten op een rijtje
Trek je wel eens graag je loopschoenen aan?
In Schoten zijn er verschillende plekken waar
je je kan uitleven. Kies je favoriete parcours
op dit handige overzichtje. Mogelijk staan er
wel een paar routes bij die je nog niet kende!
Tijdens de Week van het Bos 2016 werd
in het Peerdsbos de 100% Natuurloop
ingelopen. ANB, Sport Vlaanderen en de
Schotense sportdienst werkten samen aan
dit project. De installatie van de Natuurloop

De tendens naar duurzame ontwikkeling begint zichtbaarder te worden bij de bevolking;
initiatieven als de Buurderij, repair-cafés, en
de Kringwinkel zijn bijzonder succesvol, en
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zijn duidelijk in trek, en daar wil de gemeente
dus graag op inspelen.
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(groen op plan) was de ideale gelegenheid
om de loopomloop van sportcentrum De Zeurt
(rood op plan) aan te pakken. Het parcours
werd immers volledig hertekend, het nodige
snoei- en freeswerk werd uitgevoerd en nu
ligt er een kant en klare loopomloop van 4,1
km, die via een verbindingslus (geel op plan)
aansluit op de Natuurloop van het Peerdsbos.
Via deze verbinding kan de Schotense loper
zijn parcours en afstand zelf uitkiezen en volop
genieten van de Schotense natuur!

[ scheldeprijs ]

Schoten als decor voor een
memorabel carrière-einde

105de Scheldeprijs in teken van afscheid Tom Boonen
De 105de editie van de Scheldeprijs op woensdag 5 april staat volledig in het
teken van het afscheid van Tom Boonen. De start van de oudste klassieker verhuist als eerbetoon eenmalig naar Mol. De voormalige wereldkampioen start
in zijn allerlaatste koers op Belgische bodem dus in zijn eigen dorp, maar zijn
laatste kilometers rijdt hij toch in Schoten.

Eenmalige verhuis
startplaats

‘hulde aan ons beste renner’
Piet De Smet, de organisator van de Scheldeprijs, legt er de klemtoon op dat de verhuizing
van Antwerpen naar Mol eenmalig is. De
eerste contacten tussen hem en Tom Boonen
dateren van begin augustus:
“Tom reageerde meteen uitermate enthousiast op ons voorstel. Wij wilden hem de kans
geven zijn afscheid voor eigen publiek te
beleven, en we zijn heel trots dat hij daarop
wilde ingaan. Op deze manier brengt de
Scheldeprijs hulde aan de beste Belgische
renner – een Antwerpenaar bovendien – van
de laatste vijftien jaar.”

Tom Boonen zwaait dit voorjaar als actief renner af in Parijs-Roubaix. Maar enkele dagen
eerder staat de klassiekerkoning nog een
volksfeest in eigen midden te wachten. Op
de persconferentie waarop de plannen over
de aangepaste Scheldeprijs bekend gemaakt
werden, reageerde hij enthousiast. “Ik was ongelooflijk vereerd toen de organisatoren van de
Scheldeprijs me hun plan voorlegden”, legt Tom
Boonen uit. “De Scheldeprijs is tenslotte een
wedstrijd met naam en faam, een koers met
een mooie erelijst. Wat ik nu vooral voel is trots
en dankbaarheid. Voor mijn supporters wordt dit
een unieke dag, en ook al belooft het met die
start in Mol extra druk te worden, ik neem het er
graag bij. Het zal hectisch worden voor aanvang
van de wedstrijd, dat weet ik nu al. Maar na
de wedstrijd duik ik snel mijn bed in, omdat
ik ambitieus blijf tot en met Parijs-Roubaix.”

Fanclub op post
Grote festiviteiten zullen dus nog even moeten
wachten, maar de supporters zullen massaal

op post zijn. Voorzitter Christophe Scheire van
fanclub De Wielkeszuigers kijkt er alvast naar
uit: “We doen alle wedstrijden van Tom, maar
de Scheldeprijs blijft altijd heel schoon. We
volgen die dag de koers van punt naar punt.
Zeker de kasseistrook net voor de plaatselijke
ronde pikken we altijd mee. En ik heb tv in de
auto, zo kunnen we de koers goed volgen.
In Schoten zijn we altijd tevreden als Tom
recht blijft met het oog op Roubaix”, lacht
Christophe. “Zijn vijfde kassei had hij eigenlijk
vorig jaar al moeten winnen. Het zou mooi
zijn mocht het lukken”, hoopt hij als vurig
supporter luidop.

Memorabele podiumplaatsen
Tom Boonen reed de Scheldeprijs vaak in functie van de andere voorjaarsklassiekers. Toch
stond hij drie keer op het podium, waarvan
twee keer op het hoogste schavotje. In 2004
zegevierde Tom na een schouder-aan-schouder
spurt voor Robbie McEwen. Zijn overwinning
was meteen een eerbetoon aan de Leeuw van
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Vlaanderen, Johan Museeuw die in 2004 – net
als Tom nu – in Schoten afscheid nam van het
Belgische wielerpubliek. Boonen was toen nog
de gedoodverfde troonopvolger van Museeuw,
een rol die hij meer dan waargemaakt heeft,
zo weten we nu op het einde van zijn carrière!
Mooi toch om dan ook afscheid te nemen in
Schoten.
Twee jaar later, in 2006 won Tom Boonen de
spurt van een klein peloton – een overwinning
met een gouden randje want hij behaalde die
in zijn trui van wereldkampioen.
Ook de derde podiumplaats van Tom Boonen
zullen we niet snel vergeten. In 2008 leek
Tom op weg naar een overwinning in de
massaspurt, maar stak te vroeg de handen
in de lucht waardoor Mark Cavendish uit het
niets nog over Boonen naar de overwinning
sprong. Voor wie het zich nog herinnert: Tom
Boonen was nadien op het podium bevoorrecht
getuige van de legendarische ‘valpartij’ van de
champagnespuitende Cavendish.

infoschotenmaart
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Nostalgiereportage Scheldeprijs
Voor de 105de keer wordt de Schelderijs ondertussen gereden! Dat is een hele tijd, en daarom bieden we jullie een
vleugje nostalgie aan in deze vergelijkende fotoreportage. De archieffoto’s komen van de Beeldbank, dus heb je
zin in meer? Snuffel dan gerust verder op beeldnabkschoten.be!
Sterreninterview

De supporters

Adri van der Poel geeft een interview

Willy Butzen komt als eerste over de lijn in 1959

Fabian Cancellara wordt omsingeld door camera’s en microfoons

Een kus voor de winnaar…

Oude bekenden?

1962 met Van Tongerloo

Voorbereidende vergadering

infoschotenmaart
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Winnaarsvreugde

Jos Spruyt in 1966

1958 Willy De Clercq - Schotense winnaar
Scheldeprijs + provinciaal kampioenschap

1962 Piet Oelibrand wint

Herkenbare plekjes

1964: Jos Hoevenaers wint de Scheldeprijs

Publiciteitskaravaan

Vervolg op
volgende pagina
1975

11

6 6
6

1949: Frans Rijckers - Louis Brusselmans Frans Knaepkens - Jos Van Staeyen
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Ze komen voorbij...

‘Met z’n allen vormen we een ketting
waarvan élke schakel onmisbaar is’
De Scheldeprijs en haar medewerkers van het eerste uur

Het organiseren van de jaarlijkse Scheldeprijs heeft vanzelfsprekend heel wat voeten in de aarde. De renners
zijn natuurlijk de sterren, maar al vele maanden vóór de sportieve hoogdag werken tal van vrijwilligers zich uit
de naad om de wedstrijd in goede banen te leiden. Graag halen we twee van hen uit de donkere coulissen om
even volop in de schijnwerpers te zetten.
loopbaan personeelsdirecteur bij een maritiem
bedrijf. Dat was sponsor van de Scheldeprijs
en via vrienden ontmoette ik mijn voorganger,
die zijn taak net uit handen wou geven, en die
nam ik dus tien jaar geleden van hem over.”

Marc

Parcoursverantwoordelijke
en adjunct-koersdirecteur
“Als wielertoerist was ik heel actief, maar
dat is nu een beetje verwaterd. Met de
organisatie van de Scheldeprijs heb ik mijn
bezigheid, hoewel ik al vijf jaar op pensioen
ben”, lacht Marc Van Geystelen (70). Voor de
Scheldeprijs is hij parcoursverantwoordelijke
en adjunct-koersdirecteur. “Na als expediteur
in de Antwerpse transportsector gewerkt te
hebben, was ik de laatste vijf jaren van mijn

infoschotenmaart

“Tijdens de voorbereidingsfase ben ik verantwoordelijk voor het parcours. Dat houdt niet
alleen de controle van de baan in (op kuilen,
versmallingen, paaltjes, werken, enzovoort),
maar ook het verkrijgen van toelatingen van
de verschillende gemeenten, afspraken met
de politie, bewegwijzering controleren, noem
maar op. Dat doe ik in samenwerking met
koersdirecteur Ronald De Witte en collega’s
die instaan voor de start- en aankomstplaats.”

Extra parcours
“Dit jaar is een speciale editie omdat er honderd kilometer nieuw parcours is wegens de
eenmalige start in Mol als eerbetoon aan Tom
Boonen, die zijn laatste koers op Belgisch
grondgebied fietst. Met het versturen van de
toelatingsaanvragen naar de verschillende
gemeentebesturen begin ik half september.
Voordien ga ik het parcours al bekijken om
vast te stellen of er al dan niet grote werken
gebeuren waarop dan geanticipeerd moet
worden.”
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Brugongeval
“De samenwerking met de verschillende
politie- en gemeentediensten verloopt altijd
voorbeeldig. Zo organiseren gemeentebesturen
hun wegenwerken zoveel mogelijk voor of na
de Scheldeprijs. Enkele jaren geleden liep
het parcours in Beerse over een heel smal
ophaalbruggetje. Amper één week voor de
wedstrijd botste er een vrachtwagen tegenaan
waardoor die brug geopend bleef; ze kon niet
meer dicht. Daardoor moesten we op zoek naar
een omleiding – niet vanzelfsprekend zonder
een groot deel van het parcours te veranderen.
Maar echt op het allerlaatste nippertje werd die
brug toch nog door nv De Scheepvaart hersteld.
Dat was wel enkele dagen flink stressen!”

Seingevers gevraagd
“Daar hou ik dan wel enkele slapeloze nachten
aan over, maar ook lig ik soms wakker van het
gebrek aan seingevers – mijn verantwoordelijkheid. Voor deze editie zijn er zeshonderd
te bemannen plaatsen. Bovendien haakte er
onlangs een team van vijftien mensen af.”
“Gelukkig neemt de politie een deel van die
taken op zich, maar daarnaast blijven er toch
veel vrijwilligers nodig en die zijn steeds moei-

Gezellig geharrewar bij de aankomst

1976

lijker te vinden. Daarom moeten we sommige
ploegen twee keer inzetten. Maar dat wordt
dit keer nog moeilijker, omdat de start en aankomst verder uit elkaar liggen en het tijdens de
wedstrijd zelf heel erg moeilijk is om van de
ene naar de andere plaats te gaan. Sinds twee
jaar rijdt een wagen met vijf seingevers in de
wedstrijd mee. Wanneer we van de politie, die
vooraan rijdt, de melding krijgen dat er op een
bepaalde plek seingevers ontbreken, worden
deze vrijwilligers daar afgezet.”
“Daarnaast ben ik ook altijd bang dat een
seingever op het laatste moment verstek
laat gaan. Seingever is misschien niet de
hoogste functie binnen de organisatie, maar
iedereen is echt wel onmisbaar. Met z’n allen
vormen we een ketting waarvan élke schakel
onmisbaar is.”

Vriendenkring
“Het bestuur, bestaande uit een twintigtal
vrijwilligers met ieder zijn specifieke taak en
aangevuld met zo’n vijftig trouwe medewerkers, komt fantastisch goed overeen. Het is
zelfs zo dat er regelmatig samenkomsten
georganiseerd worden waarbij ook de echtgenotes aanwezig zijn, en onderling kunnen
die dames het heel goed met elkaar vinden.
Mocht het niet één grote vriendenkring zijn,
zou zoiets nooit lukken!”

Ludo

mijn taken – de hele administratieve kant van
de Scheldeprijs, zeg maar. Ik doe dat graag
omdat het mooi aansluit op mijn professionele
loopbaan en mijn opleiding.”

Ludo Cleiren (73) is verantwoordelijk voor
de administratie, coördinatie en permanentie
van de Scheldeprijs: “Ik werkte voor Ebes (het
latere Electrabel) tot ik in 2002 met pensioen
ging en mij als vrijwilliger voor de Scheldeprijs
inzette. Ik was altijd al gefascineerd door de
wielersport, hoewel ik zelf alleen recreatief
fiets. Maar als zesjarige ging ik al met mijn
vader, een journalist, op zondagnamiddag
mee naar het Sportpaleis voor de Zesdaagse.
Toen reden de renners nog 24 op 24 uur. Van
vrienden hoorde ik in 2002 dat er vrijwilligers
gezocht werden om de Scheldeprijs mee in
goede banen te leiden.”

“Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor
de samenstelling van de technische gids, een
drietalig werkdocument dat bedoeld is voor
de renners en de juryleden (UCI, KBWB…).
Ook de Franse vertaling neem ik voor mijn
rekening. Deze uitgave is dus niet voor het
publiek bestemd maar als er exemplaren
overblijven, worden die wel aan liefhebbers
verkocht.”

Administratie, coördinatie,
permanentie

“De voorbereiding van alle drukwerk, badges,
stickers, uitnodigingen, etc. en daarna een
grondige controle van alle drukproeven en
de contacten met de drukkerij zijn sindsdien

“De veiligheid van de renners, toeschouwers
en het verkeer komt altijd voor iedereen op
de eerste plaats. En bij elke nieuwe editie
proberen we die nog te verbeteren. De dag
na de Scheldeprijs verwijderen we de wegwijzers op, ruimen zwerfvuil op, gaan naar
debriefings en… beginnen stilaan al aan de
volgende editie te denken! Ik vind het heel
fijn om zaken te organiseren, contacten met
gemeentebesturen en politiemensen te onderhouden, praktijkervaring binnen en buiten
op te doen… Dus ik hoop dit nog héél lang
te mogen doen!”

Agenda
“Begin september begin ik al met de opmaak
van de sponsorbrochure met de verschillende mogelijkheden voor adverteerders. En
twee weken voor de wedstrijd maak ik alle
documenten (volgbewijs, stickers voor autobussen en wagens, rugnummers…) klaar
voor de deelnemende ploegen – 22 dit jaar.
De dag voor de wedstrijd breng ik die papieren naar het Schotense gemeentehuis, waar
de Scheldeprijspermanentie zit. De dag van
de wedstrijd zelf beman ik, samen met twee
persverantwoordelijken, het secretariaat in
Mol. Meteen na de start zak ik dan wel naar
Schoten af om hier de wedstrijd te volgen en
na te gaan of alles in orde is. Na afloop van
de Scheldeprijs woon ik graag de evaluatie
bij en daarna is het tijd om twee maanden in
Frankrijk uit te blazen!”

Afscheid
“Al deze taken doe ik vrijwel helemaal alleen
en ik kan me niet herinneren dat er door mijn
toedoen ooit wat verkeerd liep. Maar ik geloof
dat dit mijn voorlaatste editie zal worden,
want ik zie het toch niet echt zitten om deze
taken op mijn 75ste nog uit te voeren. Helaas
blijkt het moeilijk om een opvolger voor mijn
administratieve functie te vinden…”
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Exclusief interview met
Tom Boonen

© BreakThrough Media

Onze lievelingsrenner beantwoordt
onze vragen!
Deze editie van de Scheldeprijs staat rechtstreeks gelinkt aan het afscheid van Tom
Boonen. Daarom stelden we hem onze
meest prangende vragen:
De start van de Scheldeprijs is dit jaar voor
jou verplaatst; wat betekent dat eigenlijk
voor jou?
Dat betekent echt veel voor mij; het feit dat
ze eraan gedacht hebben waardeer ik enorm.
Ik voel me ontzettend vereerd en trots, en
daarom bedank ik graag iedereen die er iets
mee te maken heeft.

© BreakThrough Media

Tijdens de Scheldeprijs flits je door onze
gemeente, maar welk beeld heb je eigenlijk
van Schoten?
Ik ken Schoten, maar tijdens de wedstrijd ben
je gefocust op de wedstrijd zelf, en is het dus
moeilijk om ook aandacht voor de rest te hebben. Wat me vooral bijblijft is het publiek; de
geweldige fans die alles laten vallen om de
renners te komen aanmoedigen.

Wat is je leukste herinnering aan de Scheldeprijs doorheen de jaren?
Ik heb twee keer gewonnen, in 2004 en 2006
– allebei geweldige overwinningen. Maar degene die ik behaalde met het World Champion
truitje aan was extra bijzonder, omdat dat gebeurde vlak na mijn eerste plaats in De Ronde
datzelfde jaar. Ik weet nog dat het publiek
fenomenaal was die dag en zorgde voor een
ongelooflijke sfeer na de finish.
Wat vind je ervan dat net de Scheldeprijs je
laatste wedstrijd zal zijn?
Het zal niet m’n laatste koers zijn, wel m’n
laatste op Belgische bodem. Ik besef dat het
een emotioneel moment wordt, met al mijn
familie en vrienden erbij… Het wordt natuurlijk
wel de laatste keer dat ik een Belgisch nummer opspeld, dus hoop ik blijf te weten met
m’n emoties.
Welke wielerwedstrijd is je favoriet?
Parijs-Roubaix is m’n favoriet, al sinds ik die
de eerste keer reed voelde ik dat die op mijn
lijf geschreven was. Om eerlijk te zijn: ik hou
van alle kasseikoersen.

Wat was je grootste teleurstelling van de
voorbije jaren?
Wederom Parijs-Roubaix, van vorig jaar, omdat
ik echt gebrand was op de overwinning die dag.

infoschotenmaart
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Waar haalde je de moed om na elke blessure
terug te komen?
Je moet vechten om je doelen te bereiken,
net zoals bij alles in het leven. Ik leer uit deze
strijdmomenten en zie ze als een uitdaging.
Ook mijn familie is heel belangrijk daarbij; ze
stonden aan mijn zijde tijdens alle moeilijke
momenten en hielpen me om alle blessures
te doorstaan.
Denk je dat je in een andere ploeg ook zoveel
successen had kunnen halen?
Ik kwam bij het team van Quick-Step Floors
in 2003, en werd er meteen teamleider voor
de kasseikoersen. In de voorbije jaren heb ik
veel gegeven maar ook veel gekregen. Het is
een fantastische ploeg en zelfs een beetje een
tweede soort familie.
Wat zijn de plannen voor de toekomst?
Ik zou graag uitrusten en genieten van wat
quality time met de familie. Momenteel weet
ik niet wat het lot nog voor me in petto heeft,
maar ik sta open voor alle kansen. Ik weet
wel dat ik verbonden wil blijven met de sport
en het team, want wielrennen zal altijd een
belangrijk deel van mijn leven zijn.
© BreakThrough Media

Wat is het meest memorabele moment uit
je carrière?
Ik ben een geluksvogel want ik heb zo veel
mooie herinneringen en overwinningen… Toen
ik pas begon, dacht ik niet aan het winnen
van een koers als De Ronde, Parijs-Roubaix of
de Scheldeprijs – laat staan meerdere keren,
dat was gewoon een droom. Ik kan moeilijk
één moment kiezen, hoewel de World Championships en Parijs-Roubaix 2012 toch een
speciaal plekje in m’n hart hebben.

Dat geeft me nog steeds een gek gevoel, maar
ook een sterke motivatie voor deze laatste
maanden van m’n carrière.

[ mobiliteit ]

Zoek alternatieven richting stad
Wegenwerken bemoeilijken autoverkeer
Na de krokusvakantie starten opnieuw enkele grote wegenwerken in en rond Antwerpen. Deze werken zijn een onderdeel
van het Masterplan 2020, een plan van de Vlaamse Regering
om de mobiliteitsproblemen in de brede Antwerpse regio aan
te pakken. Om de hinder geen tientallen jaren te rekken, werd
besloten om de meeste werken tegelijkertijd uit te voeren – door
de zure appel heen bijten dus! Aangezien er elke dag 5.798
mensen tussen Schoten en Antwerpen pendelen, zal de impact
van deze werken ook voor vele Schotenaren voelbaar zijn.
We zetten de voor Schoten belangrijkste werken op een rijtje,
maar hou er rekening mee dat er nog vele andere werken
starten of lopende zijn. Voor een volledig overzicht surf je best
naar www.slimnaarantwerpen.be.

Iets langere termijn
Brug van de Azijn/Vaartkaai
(vanaf juli 2017)

Fiets met korting naar het werk

De werken aan de Brug van de Azijn (Deurnebalbrug) starten in juli 2017. De brug wordt
daarbij voor negen maanden afgesloten voor
alle verkeer. Deze werken kaderen in de
modernisering van het Albertkanaal waarbij
alle bruggen over het kanaal verhoogd en
verbreed worden. Ook de Vaartkaai wordt van
augustus tot eind november 2017 afgesloten
voor doorgaand verkeer.

Schoten ligt op minder dan tien kilometer van
het Antwerpse stadscentrum en is dus eigenlijk
een haalbare afstand met de fiets (al dan
niet elektrisch). De stad Antwerpen wil zoveel
mogelijk autobestuurders laten overschakelen
naar de (e-)fiets. Zo kan je een korting krijgen
tussen 75 en 450 euro voor de aankoop van
een nieuwe (e-)fiets of het onderhoud van je
bestaande fiets! Lees er alles over op www.
sna.be/kortingsregeling.

Werken op korte termijn Lage emissiezone
Bisschoppenhoflaan
(vanaf maart 2017)

Op 6 maart starten de werken aan de Bisschoppenhoflaan. Tussen de Merksemsesteenweg
en de Oude Bosuilbaan wordt het wegdek
richting Antwerpen volledig vernieuwd, en
tegelijkertijd komt er een nieuw fietspad in
asfalt. Tijdens de werken blijft doorgaand
verkeer in beide richtingen steeds mogelijk,
maar slechts over één rijstrook.

Turnhoutsepoort afgesloten
(vanaf maart 2017)

De Turnhoutsepoort wordt ingericht als een
echte ‘poort’ naar het centrum van de stad.
De Singel wordt daarom heraangelegd tussen
de Stenenbrug (N116) en de Turnhoutsebaan
(N12) waarbij de verschillende weggebruikers
zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden.
Zo krijgen de fietsers brede fietspaden aan
beide zijden en zullen zij ónder de aansluiting
met de E34 fietsen. Ook komen er duidelijke
fietsdoorsteken onder de spoorweg door. De
tram zal net voor de Singel onder de grond
duiken. Voor alle weggebruikers worden de
kruispunten veel overzichtelijker en veiliger.

Park & Ride-zones (aan Bosuil, Fort Merksem,
Kinepolis en Luchtbal).

Sinds 1 februari zijn de Antwerpse binnenstad
en Linkeroever een lage-emissiezone (LEZ).
De meest vervuilende voertuigen mogen daar
niet meer rijden, voor betere luchtkwaliteit. Kijk
voor je bezoek aan Antwerpen zeker na of je
auto de stad in mag!

Alternatieven
Heb je al aan alternatieven voor je auto
gedacht? Overweeg de fiets, het openbaar
vervoer of carpoolen! Antwerpen werkt heel
wat maatregelen uit om deze alternatieven
aantrekkelijker te maken: de uitbreiding van
het VELO-netwerk buiten Antwerpen (+112
VELO-stations en 1350 VELO-fietsjes!), een
extra Singelfietspad, een fietsbrug aan de
Ruggeveldlaan, nieuwe tramlijnen en extra

Slimme routeplanner
We communiceren via onze gemeentelijke
kanalen regelmatig over deze en toekomstige
werken. Maar houd zeker ook www.slimnaarantwerpen.be in de gaten voor alle info en nuttige
tips om je van, naar of door de stad te verplaatsen. Schrijf je daar meteen in voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf vanzelf op de hoogte.
Op www.slimnaarantwerpen.be kan je ook de
slimme routeplanner raadplegen; die helpt je om
ondanks alle hinder toch efficiënt in Antwerpen te
geraken. Vanaf de zomer houdt de routeplanner
zelfs rekening met de optie om naar een Park
and Ride te reizen.
• Facebook:
www.facebook.com/slimnaarantwerpen
• Twitter: @SlimnaarA

Opening fietsbrug IJzerlaan
(april 2017)

In april wordt de nieuwe fiets- en wandelbrug
over het Albertkanaal in gebruik genomen. Zodra die afgewerkt is, kan de oude IJzerlaanbrug
definitief worden afgebroken zodat schepen
hier in de toekomst met vier in plaats van drie
lagen containers kunnen passeren. De nieuwe
fietsbrug zal met haar 490 meter de langste
van Vlaanderen zijn en een onmisbare schakel
worden in het Antwerpse fietspadennetwerk.
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[ geefwinkel ]

Geven en nemen zonder problemen
Geefwinkel Het Donorke
Tegenwoordig bestaan er een heleboel Facebookgroepen waarbij mensen
van een bepaalde regio of gemeente spullen gratis aanbieden, voor een prikje
van de hand doen of willen ruilen. Denk maar aan ‘Geven en ruilen in Schoten’,
‘koophoekje Kempen’ en ‘Free & recycled antwerp’. Naast virtuele initiatieven,
zijn er echter ook mensen die in de ‘echte’ wereld een dergelijk project uitbouwen, zoals ‘Geefwinkel Het Donorke’.

• Het Donorke, Kruiningenstraat 225
• 0497 176 705 / brit711@live.be
• Facebook:
Geefwinkel het donorke te schoten
• www.hetdonorke.be
• rekeningnr.: BE11 0017 7366 5548
• Openingsuren
Dinsdag: 10 – 16u
Woensdag: 13 – 18u (oneven weken)
Donderdag: 13 – 19u

Tussen panden 223 en 225 in de Kruiningenstraat ontdekken we het 170 m² grote magazijn
dat Weggeefwinkel Het Donorke is. Na wat
gesnuister tussen bergen boeken, speelgoed,
kleding, schoenen, sportgerief, decoratie en
huisraad, vinden we initiatiefneemster Brigitte
Lauryssen en haar trouwe rechterhand Viviane
Roefs. (Het Donorke telt nog vijf andere vaste
vrijwilligers.)
“Er is heel veel armoede in Schoten,” zucht
Brigitte. “Aan de mensen hun gezicht zie je
dat niet, maar innerlijk dragen ze dat mee.
Wij horen tal van schrijnende verhalen, maar
evengoed wandelen mensen hier schuchter
binnen om vervolgens helemaal open te
bloeien. We lachen heel wat af, hoor!”

Merkkledij
“Zelf heb ik ook armoede gekend en daarom
begon ik bijna drie jaar geleden met een weggeefwinkel – eerst in mijn eigen huis, maar
omdat dat al gauw uit zijn voegen barstte,

verhuisden we naar dit magazijn. Een alleenstaande kan met het bestaansminimum van
het OCMW haar vijf kinderen niet in het nieuw
steken”, weet Viviane.
“Daarom is een geefwinkel ideaal: kledij die
niet meer past, breng je naar ons en gratis en

voor niks neem je passende kleding terug mee.
Maar je mag ook meenemen zonder iets af te
geven uiteraard. Als een kind een hele week
lang met hetzelfde bloesje naar school moet,
wordt het al snel gepest. In de geefwinkel
neemt men wat men wilt – ook heel veel merkkledij – en niemand kent er de herkomst van.”

Crowdfunding?
Wekelijks komen hier zo’n honderd klanten over
de vloer, van alle leeftijden en windstreken,
zelfs vanuit de Ardennen, Limburg en WestVlaanderen. Viviane: “Als iemands inboedel zou
afbranden, kunnen wij dat pand binnen twee
uren volledig herinrichten, zoveel staat hier.”
Brigitte neemt de huishuur en alle andere
kosten van Het Donorke voor haar rekening.
“Wij krijgen absoluut geen subsidies of andere
financiële hulp van wat of wie dan ook. Niet
van de gemeentelijke of kerkelijkheid overheid,
noch van het OCMW. Ik ben dus wel teleurgesteld omdat ik mijn eigen geld aan dit initiatief
moet besteden en daarom mijn kinderen en
mezelf zaken moet ontzeggen. Heel graag wil
ik deze weggeefwinkel blijven runnen, want
iedereen die hier komt beschouw ik als mijn
familie. Het wordt alleen steeds moeilijker
om alle kosten te blijven betalen. Daarom
overwegen we crowdfunding, want we hebben
dringend sponsors en een ander pand nodig.”
Ludwig ‘Stashke’ Van Dooren, Brigitte Lauryssen en Viviane Roefs.

infoschotenmaart

16

6 6
6

[ herten + kindergemeenteraad ]

Een hart voor hertjes
De bambi’s verhuizen!

“Ik hou enorm van mijn job. Het leukste eraan
is de omgang met de dieren: de stallen kuisen, hun eetbak poetsen, hen voederen… ’s
Morgens staan ze me echt op te wachten! En
de kalkoenen die hier rondlopen heb ik zelf
grootgebracht. Daar ben ik wel fier op. Ook de
vaste bezoekers die elke dag speciaal voor de
hertjes komen, doen me veel deugd – ik vind
dat mooi om te zien. Spijtig genoeg hangen
hier ook vaak scholieren rond die helemaal
geen respect voor het park of de dieren tonen.
Ze laten hun afval gewoon op de grond liggen
of slingeren het zelfs over het hek tot bij de
dieren, wat heel gevaarlijk is omdat de herten
dat dan opeten. Ik heb dagelijks heel wat werk
met het zwerfafval hoewel de vuilbakken toch
altijd ter beschikking staan – die maak ik élke
dag leeg. De mensen brengen geregeld eten
naar de hertjes, maar spijtig genoeg zit er ook
vaak beschimmeld brood, ajuin, paprika, prei,
bananenschelpen en mosselen tussen, waar
de diertjes ziek van worden.”

Rudi Smet en de herten

Iedereen ken ze wel; de bambi’s (hertjes) in
het Park van Schoten. Ze staan daar al jaar en
dag, samen met een bende hongerige geitjes
en wat vrolijk gevogelte. Binnenkort breken er
spannende tijden aan voor de herten; ze gaan
verhuizen. Nee toch! Waarnaartoe? Gelukkig
gaan ze niet ver weg; hun nieuwe thuis wordt
namelijk de tuin van ijsjeszaak Mama Calinka
(achter het park, in de Papenaardekenstraat),
waar je hen altijd nog kan gaan bezoeken –

bij dat nogal graag ontsnapt. Vorige week was
ze nog uit de ren geraakt, en toen de poort
open waaide stonden ook plots de andere
herten op het grasveld. Ik kon ze gelukkig
terug in de ren drijven.”

al dan niet met een lekker ijsje in de hand.
Gemeenteparkbeheerder Rudi Smet vertelt
ons wat meer over de gevlekte viervoeters.
Rudi: “Ik werk hier al sinds 2011, maar de
herten zitten hier al veel langer – een paar
generaties al. De huidige hertjes vieren dit
jaar hun derde verjaardag; ik heb ze nog als
kleine reetjes geweten! Ondertussen ken ik
hun persoonlijkheden wel wat. Zo is er eentje

“Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw
concept voor de dierenren hier, en daarom
verhuizen de herten binnenkort naar de tuin
van Mama Calinka. Ik vind het echt spijtig dat
ze weggaan… Hun verhuis gaat sowieso een
heel emotioneel moment zijn voor mij. Maar
ik ga hen zeker en vast regelmatig nog eens
bezoeken en voederen bij Mama Calinka – het
is gelukkig vlakbij, aan het einde van het parkweggetje – anders zou ik ze te hard missen.”

Jong geweld in de raadzaal
Kindergemeenteraad Schoten
In Schoten is jong én oud begaan met het reilen
en zeilen van de gemeente. Wist je dat leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar uit
de Schotense scholen in de kindergemeenteraad zetelen? Driemaal per jaar vergaderen zij
onder leiding van kinderburgemeester Wouter
Rombouts (schepen voor jeugd). Die vergaderingen gaan door in de raadzaal, waar ook de
‘gewone’ gemeenteraad plaatsvindt.
Elk jaar werken de jonge raadsleden er rond
een centraal thema. Omdat de gemeente Schoten dit jaar het burgemeestersconvenant voor
de CO2-vermindering ondertekende, werd het
thema ‘milieu’ gekozen. De kinderen werden
bevraagd over het milieu en over wat zij zelf
tegen de klimaatopwarming (zouden willen)
doen. Ze formuleerden bovendien hun ideeën
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over wat het gemeentebestuur nog meer kan
doen voor het milieu.
Maar de jeugdige raadsleden hebben ook
steeds de kans om zelf variapunten aan te
brengen. Zo komen er iedere vergadering een
aantal punten naar voor over verkeer, verenigingsleven, gemeentelijke speeltuinen… De
jeugddienst centraliseert de opmerkingen meteen en stuurt die door naar de bevoegde diensten voor opvolging. Er wordt dus wel degelijk
iets gedaan met wat de kinderen aanbrengen.
Dit jaar komen de leden de nieuwe speeltuin
Sas 6 (zie p.3) officieel inhuldigen, samen
met het huidige college van burgemeester en
schepenen, op zaterdag 25 maart om 13u00
aan de Vaartdreef!

infoschotenmaart
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Met de kunsttrein een dagje uit
in het centrum van Schoten
Week van de Amateurkunsten 28-30 april
Ignace Sysmans, een bron van positieve energie, kind uit een muzikale
familie, en voorzitter van de stuurgroep van de WAK vertelt ons met veel
enthousiasme over het programma van de Week van de Amateurkunsten
editie 2017.
kunnen parkeren. De kunsteilanden en allerlei
voorstellingen zullen verspreid liggen in de SintCordulastraat, de Kaekelaar, het Arsenaal, de
Sint-Cordulakerk en het Kasteel van Schoten."
"Net als vier jaar geleden zal er een gratis
treintje zijn waarmee je tussen het centrum
en het kasteel in het park kan heen en weer
reizen, en onderweg nog kan genieten van
woordkunst ook!”

Kunsteilanden en
Woordkunsttreintje
Ignace: “Om de twee jaar houden we hier in
Schoten een ‘grote WAK’, en dit jaar is het
weer zover. We begonnen vorig jaar met een
groep kunstenaars al te brainstormen over
deze editie, en daaruit ontsproot het idee rond
kruisbestuiving tussen kunstvormen. Daarom
werken we dit jaar met ‘kunsteilanden’, waar
alle verschillende soorten kunstenaars samenwerken. Ik ben zelf ook nog steeds nieuwsgierig naar hoe dat exact gaat uitdraaien, maar het
wordt hoe dan ook ongelooflijk leuk.”
“Dit jaar laten we de Markt aan de bezoekers,
zodat ze er gemakkelijk hun fiets of auto

Wat valt daar te beleven?
Ignace: “Deze WAK brengt een heel gevarieerd
aanbod aan kunst en voegt er nog een culinaire
entourage aan toe – je vertrekt dus niet met
een lege maag… Zo kunnen de bezoekers er
een echte daguitstap van maken, en wordt het
weliswaar een kunstdagje uit in het centrum
van Schoten.”
“Er valt niet alleen veel te zien en te horen,
maar je kan zelf ook meedoen aan één van
de workshops op het Sint-Cordulaplein. Die
zijn bedoeld voor alle leeftijden, en er zal
onder andere getekend, geplakt, geschilderd
en gezaagd worden. In de Kaekelaar en de SintCordulakerk kan je genieten van verschillende
optredens en verrassingen.”

“Op vrijdagavond opent de WAK officieel met
een concert in de Sint-Cordulakerk en aansluitend de opening van de kunsteilanden in
de Sint-Cordulastraat en de Kaekelaar. Daar
speelt zich trouwens de finale van ‘Lokale
Helden’ af – een wedstrijd die zoekt naar
lokaal muziektalent.”

Wie stampt dat in elkaar?
Samen met zeven anderen vormt Ignace
de stuurgroep van de WAK. Ignace: “Zo’n
stuurgroep moet echt voeling hebben met
de gemeenschap, en het is ook nodig dat het
allemaal heel verschillende mensen zijn. Als
wij vergaderen, dan doen we dat in eerste
instantie zo creatief en vrij mogelijk, zonder
meteen aan alle mogelijke praktische en
financiële beperkingen te denken. Zo creêren
we meer ruimte om creatief na te denken en
toffe, vernieuwende projecten te ontwikkelen.”
“Maar wij zijn niet alleen verantwoordelijk
voor het succes van de WAK, hoor! Er zijn
altijd honderden Schotenaren bij betrokken:
opbouwers, podiumartiesten, kunstenaars,
noem maar op… Het moeilijkste aspect vind
ik de uitdaging dat iedereen zich aan de timing
moet proberen houden. Pas als iedereen is
waar hij moet zijn, kan ik opgelucht adem
halen, maar het is een hele klus om iedereen
ter plekke te krijgen. [lacht] Gelukkig krijgen
we altijd de volledige medewerking van het
gemeentebestuur!”
“De WAK is een heel dankbaar project. Voor
de kunstenaars zelf is het mooiste onderdeel
ongetwijfeld het contact met het publiek – niet
opvoering versus kijkers, maar interactie. Voor
mijzelf is de spirit van de WAK heel belangrijk:
alle Schotenaren die zich hier welkom voelen
en elkaar ontmoeten. Ik hoop dan ook dat we
weer veel mensen kunnen bereiken. Eigenlijk
is het een unieke gelegenheid om op één
plek ongelooflijk veel Schotense eigenheid
te ontdekken. Mensen reizen doorgaans naar
verre musea her en der, maar vergeet niet dat
er ook hier van alles leeft dat de moeite is!
Kom dus gewoon eens naar de WAK, dompel
je onder en laat je meevoeren!”

infoschotenmaart
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[ wak + lokale helden ]

Muziektalent van hier
Lokale Helden 28/4
Op 28 april vindt Lokale Helden plaats, een grootse muziekwedstrijd die
lokaal talent in de schijnwerpers wil zetten én een zo divers mogelijk publiek samenbrengt. Het is een initiatief van Poppunt over heel Vlaanderen.
CC Schoten, Jeugdhuis Kaddish, Pop- en Rockatelier en de GAMWD sprongen
meteen op de kar om deze eerste editie te organiseren. Ze gaan op zoek
naar dé lokale muziekheld.

Programma
Vrijdag 28 april
• 18u30 – 24u00
Lokale Helden, Kaekelaar, 4€/6€,
• 20u00
Muziek in den Engelenbak, gratis
Sint-Cordulakerk, door GAMWD-leerlingen
• 20u00 – 23u00
opening WAK, gratis
Sint-Cordulastraat & Kaekelaar
• Theater door het Sint Michielscollege
Zaal Forum, info www.sintmichiel-schoten.be

Zaterdag 29 april
• 11u00 – 17u00
WAK, Sint-Cordulastraat, Kaekelaar, Arsenaal, Sint-Cordulakerk, Kasteel van Schoten
– Gratis tentoonstellingen, woordoptredens,
concerten, dansoptredens
– Workshops (mogelijk met kleine bijdrage)
– Gratis kunsttreintje

Zondag 30 april
• 11u00 – 17u00
WAK, Sint-Cordulastraat, Kaekelaar, Arsenaal, Sint-Cordulakerk, Kasteel van Schoten
– Gratis tentoonstellingen, woordoptredens,
concerten, dansoptredens
– Workshops (mogelijk met kleine bijdrage)
– Gratis kunsttreintje
• Theater door het Sint Michielscollege
Zaal Forum, info www.sintmichiel-schoten.be

Wedstrijd
Tot midden maart kan je je inschrijven voor de
wedstrijd via Vi.be. Iedereen mag meedoen en
alle genres zijn welkom! De enige voorwaarde
is dat je in regio Voor- of Noorderkempen woont.
Uit alle inzendingen selecteert de jury de
acht beste bands. Die nemen het tegen elkaar
op in de halve finale op zaterdag 22 april in
Jeugdhuis Kaddish. Die avond beslissen de
jury én het publiek welke drie lucky bastards
naar de finale mogen.
Op vrijdag 28 april, de dag van Lokale Helden,

strijden de drie finalisten op het grote podium
van De Kaekelaar voor de eerste prijs. Opnieuw
moeten ze proberen het publiek en de jury
van hun sokken te blazen en zoveel mogelijk
stemmen te winnen.

Winnaar
De grote winnaar van de avond, dé Lokale Held
van Schoten, wint een volledige dag studiotijd
bij Sputnik Studio in Schoten – voldoende
tijd dus om enkele nummers als demo op te
nemen. Een mooie kans! De tweede en derde
finalist winnen een waardebon van €200
of €100 om te gaan shoppen bij Keymusic.

En neen, dat is dat nog niet alles. Als kers
op de taart zijn de drie finalisten ook meteen
het voorprogramma van FELIX PALLAS! Want
naast Bazart heeft Simon Nuytten ook nog
zijn eigen muzikaal project, en dat is er eentje
om U tegen te zeggen. Broeierige elektronica
gecombineerd met de hypnotiserende stem
van Simon, dat is FELIX PALLAS.

Workshops
Op woensdag 26 april organiseren we in
Jeugdhuis Kaddish ook nog verschillende
initiatieworkshops in muziek. De hele namiddag kan je er ontdekken of elektronische drum,
gitaar, dj-ing, popzang, piano of djembé iets
voor jou is. Misschien is dit een duwtje in de
rug van de Lokale Helden van de toekomst?
Nadien kan je van 19u tot 22u in JH Kaddish
mee komen jammen met Pop- en Rockatelier
en de GAMWD.
Zaterdag 22/4: Halve finale, JH Kaddish,
deuren: 19u00, gratis
Woensdag 26/4: Initiatieworkshops muziek
+ Jamsessie, JH Kaddish, inschrijven via
www.ccschoten.be
Vrijdag 28/4: Finale + FELIX PALLAS, De
Kaekelaar, deuren: 19u00, VVK: €4, kassa: €6

Zaterdag 6 mei
• 10u30 + 12u00
Gratis familievoorstelling GAMWD,
Kaekelaar

Zondag 7 mei
• 11u00
WAKkere blazers, gratis concert door de
Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia en
GAMWD-leerlingen, Kaekelaar
Het volledige programma vind je terug op
www.schoten.be!
Felix Pallas
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© paulien de graaf

Atelier Kastaar
Trage techniek in een
vluchtige wereld

Atelier Kastaar, dat zijn An en Stoffel en een
druktatelier met oude persen. Ze hebben
een achtergrond in grafische vormgeving
en productontwikkeling, maar hoe komen
ze dan hier terecht?
An: “Toen Stoffel en ik lesgaven aan Sint Lucas
Antwerpen, ontdekten we dat we beiden een
passie hadden voor druktechnieken en typografie. Als grafisch ontwerper zat ik vaak aan
de computer te werken, maar raakte de voeling
met het materiaal en eindresultaat zo wat kwijt.
Toen ik een boekje van enkele Amerikaanse
letterpressers zag, was ik enorm onder de
indruk. Stoffel zei toen dat wij dat ook konden,
en dankzij hem heb ik de sprong gewaagd.
We begonnen aan een zoektocht naar oude
persen en drukletters, en hoewel we absoluut
geen drukkersopleiding hadden, begon Stoffel
zichzelf de technieken aan te leren.”
“Ons eerste drukmateriaal kochten we van
oude drukkers die ermee stopten. Zodra bekend raakte waarmee we bezig waren, boden
mensen spontaan materiaal aan, en verwittigden ze ons zelfs als er ergens drukmateriaal
klaar stond om naar de schroothoop te gaan.
Dat gingen wij dan halsoverkop redden! Het
bericht deed de ronde dat we een atelier aan
het opzetten waren, en er begonnen vragen
voor projecten binnen te lopen, nog vóór we
eigenlijk echt een bedrijfje waren…”
“Toen de foto’s van onze persen online kwamen, vroegen scholen zelfs om workshops te
organiseren. Noodgedwongen hebben we dus

een naam verzonnen voor het atelier, en zijn
we van start gegaan. De vraag kwam steeds
van buitenaf, we hebben nooit zelf projecten
moeten zoeken, en het atelier is heel spontaan
gegroeid tot wat het nu is. Onbewust hebben
we zo een niche gevonden, en ontdekt dat
mensen wel degelijk nieuwsgierig zijn naar
oude technieken.”
“Ons werk bestaat uit drie zuilen: het grafische ontwerp (digitaal), fijn drukwerk (met
de hand en machines), en workshops. Bij die
workshops merken we dat mensen iets veel
beter onthouden als ze het zelf ook eens
mogen dóen. Het is ook geweldig om te zien
dat dit echt alle leeftijden aanspreekt, en dat
ouders ook graag de techniek meegeven aan
de kleinsten.”
Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij
dat drukwerk? Hoe kan een antieke pers
vandaag nog betekenis hebben?
An: “Het is ons niet enkel om de historiek
te doen. We werken dan wel met ambachtelijke drukpersen, maar we trachten er op
een hedendaagse manier mee om te gaan.
Voor de grafische conferentie ‘Integrated’ werden we bijvoorbeeld gevraagd om een lezing
te geven, maar wij hebben het anders aangepakt… Tijdens de andere lezingen mocht
het publiek quotes van de sprekers tweeten.
Wij stonden ondertussen in de gang met
onze drukpers en drukten live posters met de
meest getweete quotes, die de mensen direct
na de lezing konden ophalen. Zo speelden we
met het contrast tussen vluchtige media en
het duurzame van de trage druktechniek. De
tweede dag gebruikten we diezelfde posters
als basis voor een tweede drukgang in een
andere kleur, en creëerden we interessante
combinaties.”
En hoe gaat dat dan praktisch, met zo’n zware
machines rondreizen?
“Eigenlijk hebben we zelf niet eens een auto.
De drukpersen met alles erop en eraan zijn
(letterlijk) loodzwaar en dus verplaatsen we
ze meestal met een bestelbusje. Maar dat is
altijd zo’n gedoe, en we willen onszelf graag
zien als een artisanaal en lokaal bedrijfje.

infoschotenmaart
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Daarom hebben we deze zomer zelf twee
bakfietsen omgebouwd tot drukpersfietsen!
Daarmee fietsen we naar evenementen, waar
de bezoekers zelf posters en kaarten kunnen
drukken op de persen.”
“Op die manier konden we deze zomer bijvoorbeeld de heropening van het museum
Plantin-Moretus bekendmaken. We mochten
ook de museumshop gedeeltelijk inrichten
als atelier voor workshops, en ontwierpen een
hoop nieuwe producten die nu in de winkel
verkocht worden. De basis zijn de zestiendeeeuwse houtsnedes uit het archief, waaraan
we dan een 21e eeuwse grafische twist hebben gegeven. In het archief zitten ook veel botanische prenten, dus hebben we samen met
een specialist uitgezocht welke planten ook nu
nog te kweken zijn. Daarvan verkopen we nu
de zaadjes in bedrukte doosjes. Verder hebben we onder andere een oneindige kalender
ontworpen en een kerstbal die je zelf in elkaar
kan vouwen. De week na de heropening van
het museum wonnen we zelfs al de Museum
Shop Award. We zijn ontzettend fier om onze
naam aan Plantin-Moretus te mogen linken!”
Kunnen de Schotenaren jullie ook ontmoeten en hun handen vuil maken aan de
drukpersen?
An: “Absoluut! Voor de Week van de Amateurkunsten komen we met onze drukpersfietsen
naar de Kaekelaar. De bezoekers kunnen dan
zelf iets kiezen om op een kaartje of poster te
drukken, de letters ininkten en hun forsballen
laten werken – drukken is zwaar werk! Een
paar weken vóór de WAK komen er trouwens al
scholen op bezoek, en de resultaten van hun
drukwerk zullen ook op de WAK te zien zijn.
Er komen in totaal wel vijfhonderd leerlingen,
dus het worden drukke drukweken, maar ik
kijk er alvast naar uit!”

www.kastaar.com
P.S. Driemaal raden van wie de prachtige
cover van deze Info Schoten afkomstig is?
De afbeelding werd artisanaal gedrukt en
daarna ingescand, speciaal voor ons! Herken
je de wielrenner tussen de golven van de
Schelde?

[ gamwd ]

Welkom om te musiceren, spelen, dansen,
zingen, optreden, horen, kijken, genieten!
Op zaterdag 18 maart is iedereen - groot,
klein, jong, oud, snel, traag, stapelgek,
verveeld of nieuwsgierig - welkom in de
GAMWD. Op deze open dag kan je komen
genieten van tal van leuks en ontdek je wat
de GAMWD zoal kan bieden.
Open lessen
Tussen 9u00 en 16u00 ben je welkom om
alle lessen in de academie te komen bekijken/
beluisteren/bijwonen. Alle deuren staan open!
Dit is de ideale manier om eens te zien hoe
zo’n les er echt aan toe gaat, dus grijp je kans.

OPEN DAG
ZA. 18 MAART

PROEVERIJ
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Gratis workshops

V.U. Lisbeth Wolfs, Jozef Van Craenstraat 4 , 2900 Schoten tel: 036850256

18/3 Open dag Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

18.03.2017
ZANGTAFEL

& FOLKBAL

DE KAEKELAAR
19.30u

LOCATIE * CC De Kaekelaar * Sint-Cordulastraat 10 * 2900 Schoten

Tussen 10u30 en 12u30 kunnen alle vijf- tot
ORGANISATIE * Gemeentelijke Academie voor Muziek Woord Dans
MEER INFO: WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE
elfjarigen gratis workshops volgen in de academie. Er zal worden gezongen, muziek gemaakt,
gedanst en ‘gesproken’. Zo maken ze kennisADV-BodeSchoten-OPEN DAG-V1.indd 1
6/02/17 14:57
met de manier van werken in de GAMWD. De (Vergeet niet dat de academie zowel jongeren
Grote zoektocht
kinderen die meedoen, genieten om 12u30 als volwassenen met open armen ontvangt.)
van een gratis broodjeslunch, en om 13u15 Je kan dan zelf elk instrument in de academie Doorheen de academie is er een grote zoekkunnen ze in het toonmoment laten zien wat uitproberen. Dit is de enige dag in het jaar dat tocht opgesteld. Die kan je de hele dag lang
ze in de voormiddag zoal gedaan hebben.
echt álle leraren van de academie verzameld doen. Zoek zeker mee, want op het einde van
zijn in het gebouw, dus het is het perfecte de dag worden er artistieke prijzen uitgedeeld
Schrijf je (kind) wel eventjes in op voorhand! moment om hen informatie te vragen over aan de winnaars, die door een onschuldige
Dat kan tot maandag 13 maart via www. een instrument of een les.
hand worden aangeduid.
academieschoten.be.
Wie heeft er nou niet altijd al op een harp
Zangtafel
willen spelen, of een accordeon, of …? Hoe
Muzische proeverij
meer instrumenten je komt proeven, hoe meer Om 19u30 start in de Kaekelaar een superNa het toonmoment om 13u15 volgt de muzi- stempels je verdient op je stempelkaart, en leuke ‘zangtafel’, dat is een meezingmoment
(ca. 45 minuten) waarbij de allerleukste
sche proeverij, die open staat voor íedereen. hoe meer kans op leuke prijzen!
folkliedjes gezongen worden, en iedereen kan
meezingen (of luisteren).

Folkbal
Meteen na de zangtafel (rond 20u00) breekt
in de Kaekelaar het folkbal los. De leraren en
leerlingen van de GAMWD spelen folkmuziek en
verenigingen uit de buurt komen meedansen.
Wie wil krijgt bovendien de kans om van een
danskoppel echte folkdansen te leren. Trek je
dansschoentjes dus aan!
• GAMWD: Jozef Van Craenstraat 4, Schoten
www.academieschoten.be
03 685 02 56
• Kaekelaar:
Sint-Cordulastraat 10, Schoten
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[ instagram ]

lollielovemom Je weet dat je goed

bezig bent als ouder wanneer je kind spontaan
verkeersborden begint goed te hangen!!
 #Flinke #Jongen #Kind #Brave #Burger
#Verkeersbord #Politie #Gemeente #Schoten

maradaphotography #schoten

vaneyndhovenelisabeth

Some people are not happy
today... of course... that's not me :) #happyday
#happy #snowday #snow #walkingundertherain
#belgiumwinter #winter #schoten

nayamaldo

Ice #flower
#winter #frozen #nature #Antwerpen #Antwerp
#Schoten #hiking

deeeeeezie kerstman gespot  #kerst #in

Mist. #mist
#nature #schoten #devaart #onmywaytowork

#nature #naturelovers #naturephotography #tree

LET. ME. TAKE. A. SELFIE  #weddingtime
#weddingphotography #schoten #vordenstein
#hubbyandwifey 

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!

ldb_summer Grey and foggy day

looking through the fence  #winter #grey #foggy
#wanderlust #schoten #flanders #belgium

infoschotenmaart

#schoten #christmas #santa #santaclaus
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[ varia ]

Veel vergaderen en een
heleboel handtekeningen
Een dagje op pad met de gemeentesecretaris
In het gemeentehuis vond eind 2016 een belangrijke personeelswissel plaats; gemeentesecretaris Nicole Verhoeven gaf
na vele jaren trouwe dienst de fakkel door aan haar opvolger
Rony Lejaeghere. Hoewel de gemeentesecretaris de leidende
ambtenaar van het gemeentepersoneel is, is dit voor velen een
onbekende functie. Om te ontdekken wat zijn functie inhoudt,
wandelden (of beter: holden) we een dagje met Rony mee.
8u30 – “Mijn eerste dagtaak is het lezen en
beantwoorden van mijn mails. Het valt me op
dat onze politici vaak ’s avonds werken en ik
’s morgens dus heel wat nieuwe mails van
hen te lezen krijg. De communicatiedienst
mailt me ook dagelijks een persoverzicht; zo
weet ik heel snel wat er die dag over Schoten
in de krant verschenen is. Helaas zitten er
verder ook heel wat vergaderverzoeken in de
mailbox! [lacht]”
9u15 – “Ik heb een afspraak met de personeelsdienst – een aantal collega’s zijn
langdurig ziek en we moeten bekijken hoe
we dit structureel kunnen oplossen zodat de
dienstverlening aan de burger hier niet onder
lijdt. Moeten we tijdelijk iemand aannemen
of kunnen we de taken binnen de betrokken
dienst herverdelen?”
10u00 – “Er staat een vergadering op de
agenda met het OCMW in verband met de
synergie tussen gemeente en OCMW. Tegen
1 januari 2019 wil de Vlaamse Regering
immers dat OCMW en gemeente samengevoegd worden – dat moet leiden tot meer
integratie en efficiëntie. Zo zullen diensten
die nu grotendeels dezelfde taken uitvoeren,

samensmelten. Maar dit vergt nog héél veel
werk en overleg.”
12u00 – “Het is vandaag dinsdag, dus staat
de wekelijkse zitting van het schepencollege
op de agenda. De hele namiddag wordt er
vergaderd over dossiers die de verschillende
gemeentediensten hebben voorbereid. Alle
domeinen waarin de gemeente actief is, passeren de revue: ruimtelijke ordening, milieu,
veiligheid, cultuur, personeel, openbare werken… De burgemeester zit de vergadering
voor en ik noteer alle besluiten.”

Meer veiligheid
voor de fietsers
Werken Kuipersstraat en
Heidebloemlei

In maart start de heraanleg van de Kuipersstraat tussen Vordensteinstraat en
Churchilllaan. De Kuipersstraat wordt in
dit gedeelte omgevormd tot een woonerf
en het rioleringsstelsel krijgt een grondige
opknapbeurt. De voorrangsregeling aan de
Vordensteinstraat wordt aangepast in het
voordeel van de fietsers daar.
Tijdens de werken wordt een omleiding
ingelegd via de Churchilllaan, Borkelstraat
en Vordensteinstraat. Onder voorbehoud
van gunstige weersomstandigheden zullen
de werken begin juni voltooid zijn.

17u00 – “Het college is afgelopen maar voor
mij begint nu het echte werk: het opmaken
van het verslag. Morgenvroeg communiceer
ik dan alle besluiten aan de verschillende
diensthoofden zodat zij en hun medewerkers
aan de uitvoering ervan kunnen beginnen.”

Deze maand start aannemer Vermetten ook
met de heraanleg van de Heidebloemlei,
tussen Grote Singel en Alfons Servaislei. Hier
staan de aanleg van een rioleringsstelsel
en de volledige vernieuwing van rijbaan en
bermen op het programma.

19u00 – “Oef, het verslag is af! Nu ligt er
nog een stapel brieven te wachten op een
handtekening van mij, want alle officiële
briefwisseling vanuit het gemeentehuis wordt
ondertekend door mezelf en de burgemeester.
Dat wil niet zeggen dat ik die brieven allemaal
zelf schrijf, hoor! Dat doen de diensten. Als de
laatste brief getekend is, knip ik het licht uit
en wandel ik naar huis.”

De breedte van de rijbaan wijzigt niet. De
aansluiting met de Alfons Servaislei wordt
veiliger gemaakt. Deze werken worden normaal begin mei afgerond.

[Vandaag althans, want vaak wordt de gemeentesecretaris nog op een avondvergadering
verwacht. Maar deze avond is hij vrij. Het was
een drukke dag. Morgen wacht er ongetwijfeld
nog eentje…]

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

Agenda

Maandag 13 maart
Dinsdag 14 maart
Woensdag 15 maart
Donderdag 16 maart
Zondag 19 maart
Zondag 19 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 24 maart
Dinsdag 28 maart
Donderdag 30 maart
Dinsdag 4 april
Donderdag 13 april
Vrijdag 14 april
Dinsdag 18 april
Donderdag 20 april
Zaterdag 22 april
Zaterdag 22 april
Zondag 23 april
Maandag 24 april
Dinsdag 25 april
Woensdag 26 april
Woensdag 26 april
Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april
Dinsdag 2 mei

14u
20u
14u
20u
11u
15u
20u
20u
14u
20u
9u & 14u
14u
14u
20u
20u
19u
20u
11u
14u
20u
14u
14u
20u
19u
14u

infoschotenmaart

De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie
Op locatie
Op Locatie
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Jeugdhuis Kaddish
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekalaar
Jeugdhuis Kaddish
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Op locatie

45 years
45 years
Isra en het magische boek (8+)
To Belong
Izar Duo
Wa Wilder Man (4+)
Oblomow
Gaz. Pleidooi van een gedoemde moeder
Verbeke Foundation
We shall overcome
Atelierbezoek & workshop FroeFroe
Seniorenshow
Seniorenshow
De Hondenwei
Helena (10+)
Halve finale Lokale Helden Schoten
Onschuld
Ensemble Eolienne
Café Derby
Café Derby
Meester Kikker (6+)
Lokale Helden Schoten workshops/jamsessie
Alice
Finale Lokale Helden Schoten + Felix Pallas
Ontdek Chinatown

Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Danstheater door Koen De Preter & Theater Stap
Aperitiefconcert
Uitverkocht
Kindertheater door Compagnie Barbarie & Villanella i.s.m. Gezinsbond
Theater door Lazarus
Theater door Theater Malpertuis
Uitverkocht
Uitstap
Uitverkocht
Muziek door NT Gent
Laatste tickets
Uitstap
Uitverkocht
Uitverkocht
Uitverkocht
Theater door Toespijs
Jongerentheater door FroeFroe
Muziekwedstrijd i.s.m. JH Kaddish, Pop, Rockatelier en AMWD-Schoten
Theater door De Roovers
Aperitiefconcert
Film i.s.m. HVV en Seniorenraad
Film i.s.m. HVV
Grabbelpasfilm i.s.m. jeugddienst Schoten
Muziekwedstrijd i.s.m. JH Kaddish, Pop, Rockatelier en AMWD-Schoten
Theater door Abattoir Fermé
Muziekwedstrijd i.s.m. JH Kaddish, Pop, Rockatelier en AMWD-Schoten
Uitstap
Uitverkocht

